
 

  

 
 

Språkanvändning och sociala konstruktioner 

En kritisk diskursanalys av framställningen av svenskhet och ”de Andra” 
i en svensk nyhetsmedia i samband med terroristattacken i Stockholm 
den 7 april 2017 
  

Do Palmgren  
Josephine Råbock 

Sociologi C Självständigt arbete 
Huvudområde: Sociologi 
Högskolepoäng: 15 
Termin/år: 2017 
Handledare: Elin Montelius 
Examinator:  
Kurskod/registreringsnummer:  
Utbildningsprogram: Risk- och Krishanteringsprogrammet 
 



 
 

Abstrakt 
 
Målet med studien var att analysera hur en nyhetsmedia framställer 
svenskhet och ”de Andra” i samband med den extraordinära händelsen i 
Stockholm 7 april 2017. Tidsavgränsningen för studien var mellan 7 och 
21 april 2017 och empirin hämtades från sökmotorn Mediearkivet. 
Genom användning av den kritiska diskursanalysen på 14 artiklar sökte 
studien svar på följande frågeställningar:  

 
• Hur framställs svenskhet och “de Andra” i samband med den 

extraordinära händelsen i Stockholm den 7 april 2017? 
• Vilka diskurser framträder och hur kan dessa analyseras som sociala 

konstruktioner? 
 

Resultatet visade att det fanns fem olika diskurser som framkom vilka 
konstruerade svenskhet och ”de Andra”. Språket i texterna, i relation till 
konstruktionen av svenskhet, gav uttryck för en omhändertagande 
känsla, en kollektiv omsorg, men även i en tydlig relation i försvaret 
mot ”något annat”. Resultatet visar vidare att detta ”något annat” som 
svenskheten sattes i relation till främst handlade om ”de Andra” som i 
terrorister eller återvändare, men även att ”vi” (svenskar/västvärlden) 
ska hjälpa ”dem där borta” i kriget mot terrorismen. Även diskursen ”’de 
Andra’ i svenskheten” framträdde under analysen gång, det vill säga ”de 
Andra” som i främlingsfientliga.  

Studiens slutsats är att analysen indikerar att det sker en stereotyp och 
vinklad framställning av svenskhet och ”de Andra” i relation till 
textproduktionens kontext.  

 

 
 
 
 
Nyckelord: kritisk diskursanalys, svenskhet, de Andra, social 
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Inledning 

1.1 Introduktion 

 
På eftermiddagen fredagen den 7 april 2017 kapades en lastbil då chauffören lämnat 

förarhytten vid en leverans. Personen som kapade lastbilen körde därefter med hög 

hastighet in på Drottninggatan i centrala Stockholm där det var flera människor som 

inte hann undan. Fem personer omkom och flera skadades. Senare under 

eftermiddagen gick polisen ut med en övervakningsbild på en person de eftersökte i 

samband med händelsen. Den här personen greps senare på kvällen i Märsta utanför 

Stockholm och natten mot lördag 8 april anhölls han på sannolika skäl misstänkt för 

terroristbrott genom mord1. Den misstänkte begärdes därefter häktad 10 april och 

häktades 11 april vid Stockholms tingsrätt. Vid häktningsförhandlingen erkände den 

misstänkte terroristbrott (Krisinformation 2017; Svenska Dagbladet 2017).  

Nyhetsrapportering vid extraordinära händelser 2  är särskilt viktig eftersom 

människor söker snabba svar och tydlig information om vad som hänt. Direkt efter 

händelsen i Stockholm var nyhetsrapporteringen av förklarliga skäl fragmenterad, 

men där nyhetsmedia ändå vartefter delgav allmänheten information. Samtidigt 

menar Susanna Öhman, Katarina Giritli Nygren och Anna Olofsson (2016:515) att 

nyhetsrapportering tenderar vara mer stereotyp och vinklad vid katastrofer. Det 

innebär att nyhetsmedia indirekt bestämmer hur kriser ska förstås genom att rama in 

händelser, fenomen och människor utifrån vissa normer, värderingar och kulturella 

kontexter (Ploughman 1995, se Öhman et al 2016:516). Nyhetsmedia är således 

delaktig i konstruktionen av verkligheten då de har makten att bestämma vad som 

publiceras, hur händelsen framställs och vem som får komma till tals i den specifika 

frågan. Betoning ska göras på att det samtidigt inte betyder att konstruktionen sker 

 

1 Lag (2003:148) om straff för terroristbrott innebär att under vissa omständigheter kan andra brott i 
brottsbalken (ex. misshandel, sabotage, dråp, mord) vara terroristbrott.  
2 Enligt kap. 1 § 4 i Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap, är definitionen av extraordinära händelser ”en sådan händelse 
som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig 
störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun eller ett landsting”. 
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med en medveten formulering från journalistens sida. Det vi i föreliggande uppsats 

avser analysera är det språk som används genom vilket konstruktionen sker. När 

nyhetsmedia skriver och ramar in en händelse innebär det nämligen att det skapas 

olika diskurser om det inträffade, där diskurs kortfattat innebär ett bestämt sätt att 

tala om och tolka världen eller delar av den (Winther Jørgensen & Philips 2000:136). 

Genom att använda den kritiska diskursanalysen ämnar vi därför analysera om en 

stereotyp och vinklad framställning även skedde i en svensk nyhetsrapportering i 

samband med händelsen i Stockholm där vi analyserar hur svenskheten och ”de 

Andra” framställs och därmed social konstrueras.  
 

Vi låter oss inte förlamas av skräck. Vi väljer öppenheten. Vi väljer att inte vara 
rädda. Men vi tänker heller inte vara naiva. Vi kan inte blunda för att det finns 
de som vill skada vårt samhälle i grunden. Vi är helt förenade i vårt försvar för 
samhällets grundläggande värderingar (artikel 3) 

 

Att använda ett kritiskt förhållningssätt innebär i det här sammanhanget att 

reflektera över vad citatet förmedlar till läsaren. Ordet ”vi” som skrivs sex gånger i 

det här korta citatet, vem är det? Är det därtill samma ”vi” som åsyftas 

genomgående i hela texten? Även om just det här citatet är taget ur sitt 

sammanhang är det inte alltid lätt att se vem ”vi” är vid läsning av hela texter. Att 

texter innehåller ordet ”vi” kan därmed skapa vaga uttalanden (Fairclough 2000:152, 

se Machin & Mayr 2012:84) och där ”vi” lika gärna kan gälla författaren/-na, läsaren 

som samhället i övrigt. Vidare är det dessutom centralt för människan att använda 

dikotomier, eller tvådelad uppdelning, för att skapa ordning i världen och 

verkligheten (Lupton 2013:174–175). Därför är det intressant att fundera över vem 

eller vilka ”de” är som enligt citatet vill skada ”vårt” samhälle. Den svenska kollektiva 

identiteten eller svenskheten, vilket ovan citat konstrueras både i form av ”vi”-

lydelserna och i termerna av ”vårt samhälle” och ”vårt … samhälle[s] grundläggande 

värderingar”, blir nämligen synlig först när den sätts i relation till eller avgränsas från 

något annat – något som är skilt från oss (Brune 2001:30).  

     Beskrivningar av den här typen som citatet ovan exemplifierar påverkar hur 

människor uppfattar världen och verkligheten. Det i sin tur kan få sociala 

konsekvenser exempelvis genom att medverka i reproduktionen av systematiska och 
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asymmetriska maktrelationer mellan grupper i samhället. Det är mot bakgrund av det 

vi anser det inte bara är viktigt utan även nödvändigt att analysera hur sociala 

identiteter konstrueras.  

1.2 Nyhetsmedias roll 
 

Jostein Gripsrud (2011:42) menar att vi i vårt sociala liv använder media, inom 

vilket nyhetsmedia är en del, för att känna att vi tillhör ett större sammanhang. Detta 

större sammanhang blir en abstrakt form av gemenskap likt den vi exempelvis finner 

i de olika organisationer vi tillhör. Som medlemmar i detta abstrakta kollektiv finns 

även känslan av att få information om små och stora händelser som påverkar oss 

som privatpersoner och samhällsmedlemmar. Det finns nämligen ett otal händelser 

som människor inte är direkt involverade i och inte kan skapa sig en egen uppfattning 

om. Därför är människor ofta beroende av och måste förlita sig på den information 

nyhetsmedia tillhandahåller, som samtidigt definierar både världen runtomkring och 

uppfattningen vilka vi är, vill vara eller bli - eller inte är, vill vara eller bli – alltså vår 

identitet (Gripsrud 2011:19–20). Detta gäller inte enbart på individnivå utan som 

Ulrika Olausson (2010:101–102) beskriver kan nyhetsmedia även vara delaktig i 

konstruktionen och reproduktionen av den nationella identiteten. Intressant att 

nämna i sammanhanget är att konstruktionen nationell identitet, eller känslan av en 

kollektiv gemenskap, enligt Gripsrud (2011:21) är förklaringen till varför vi kan känna 

gemenskap med människor vi aldrig har träffat. En konsekvens av den kollektiva 

gemenskapen kan dock vara att nyhetsrapporteringar blir etnocentriska, det vill säga 

att det är det egna landet som agerar måttstock i bedömningen och beskrivningen av 

andra (Brune 2000:7). Vidare menar Brune (2000:19) att detta inte alltid är något 

som uttryckligen beskrivs utan det är upp till läsaren att tolka och värdera den 

fragmenterade information hen ställs inför.  

Enligt Donileen Loseke (2010:35–36) är den mediala inramningen i samband med 

ett socialt problem ett sätt att även konstruera detsamma. I det sammanhanget 

försöker nyhetsmedia övertyga läsaren genom påståenden att det specifika 

problemet existerar, att det är ett svårt och utspritt problem som kan eller bör 

förändras. Påståenden kan enligt Loseke (2010:40–42) ske på två sätt inom 
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nyhetsmedia. Det första sättet är när journalisten utformar påståendet då de själva 

söker efter information och skriver sin egen text kring det specifika fenomenet eller 

problemet. Det andra sättet innebär att journalister tolkar påståenden som är sagt av 

andra, exempelvis vittnesuppgifter. Dessa påståenden förmedlar dock inte en 

betydelse kring att det är sant. Inom socialkonstruktionismen, vilket vi återkommer 

till, spelar sanningen ingen roll eftersom det är läsaren som ska värdera om 

påståendet är tillräckligt trovärdigt för att vara sant. Det innebär att läsaren kommer 

bedöma nyhetsrapporteringen utifrån hens egen erfarenhet, vilket medför att 

nyhetsmedia använder olika sätt för att övertyga läsaren.  Ett sätt är att med hjälp av 

auktoritära personer, exempelvis polis, politiker, forskare, och/eller med statistik 

eller vetenskapliga studier påvisa problemets omfattning eller vilken skada det 

orsakar (Loseke 2010:35–36). Som Norman Fairclough (2001:42) menar använder 

dock inte nyhetsmedia källor som kan sägas representera alla sociala grupper i 

samhället utan regeringsföreträdare och chefer kommer exempelvis oftare till tals än 

exempelvis arbetslösa och butiksanställda. Frågan blir då enligt Fairclough (ibid.) 

utifrån vems perspektiv nyheterna ges.  

Det här innebär inte att nyhetsmedia har total makt över människors åsikter. Vad 

som menas är att nyhetsmedia har makten att påverka vad som är viktiga frågor och 

därmed även vad det är människor ska ha åsikter om – en makt som enligt Fairclough 

(2001:41) inte alltid är tydlig att upptäcka. Makten ligger i att nyhetsmedia kan välja, 

arrangera och prioritera vissa antaganden, idéer och olika typer av människor i sina 

påståenden. Det i sin tur betyder att vissa texter och röster får företräde (Brune 

2000:19), där de dramatiseras och idealiseras eller demoniseras, medan andra ges en 

smal och negativ bild (Pickering 2001: xiii). Eftersom nyhetsrapportering även 

innefattar processer att prata för och om de som representeras innebär det att 

konstruktionen av sociala identiteter kan ses som ett sätt där individer och grupper 

blir sedda som ”de Andra”. Representationer av sociala identiteter kan påverka både 

objekt och läsare, där objekt exempelvis kan vara invandrare vilka uppfattas hota den 

egna livsstilen (Olausson 2010:142; Pickering 2001: xiii).  

1.3 Syfte och frågeställningar 
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Mot bakgrund av nyhetsmedias viktiga roll i konstruktionen av sociala identiteter och 

att nyhetsrapportering tenderar att vara mer stereotyp och vinklad i samband med 

katastrofer (Brune 2000; Fairclough 1995; Loseke 2010; Olausson 2010, Öhman et al 

2016) är syftet med studien att med hjälp av den kritiska diskursanalysen analysera 

hur svenskhet och ”de Andra” framställs och konstrueras i en svensk nyhetsmedia 

samband med den extraordinära händelsen i Stockholm den 7 april 2017. Studiens 

syfte leder fram till följande frågeställningar: 

 

• Hur framställs svenskhet och “de Andra” i en svensk nyhetsmedia i 

samband med den extraordinära händelsen i Stockholm den 7 april 2017? 

• Vilka diskurser framträder och hur kan dessa analyseras som sociala 

konstruktioner? 
 

2 Tidigare forskning 

Då studien avser analysera hur svenskhet och ”de Andra” framställs i en nyhetsmedia 

i samband med den extraordinära händelsen i Stockholm den 7 april 2017, kommer 

tidigare forskning fokusera på nyhetsmedias roll i konstruktionen och 

representationen av sociala identiteter, vilka beskrivs under rubriken 2.1 

Konstruktioner och representationer. Vi har även med forskningsresultat vilka påvisar 

konsekvenserna av konstruktionen och representationen av sociala identiteter, vilket 

återfinns under rubriken 2.2 Konsekvenser. Den analytiska uppdelningen är gjord av 

oss enbart för överskådlighetens skull då begreppen och dess innebörder i 

verkligheten är överlappande och där det ena är beroende av och/eller ger det andra.  

2.1 Konstruktioner och representationer 
 

Olika sociala identiteter konstrueras genom nyhetsrapporteringen då vissa tolkningar 

främjas och andra undviks. Identiteter som konstrueras i nyhetsmedia kan ses som 

ett sätt där individer och grupper blir sedda som “de Andra” – vilket i sin tur påverkar 

människors uppfattning kring sociala identiteter i samhället (Olausson 2010:142). 

Scott Blinder och William L. Allen (2016:4–5, 33–35) studie visar att medias 

rapportering om invandrare, asylsökande och flyktingar formar allmänhetens 
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perception av vad som konstituerar exempelvis invandring. Media konstruerar 

således förståelsen av vad “invandring” betyder och hur “invandrare” är, på selektiva 

och ofullständiga sätt. Även Joel Windles (2008:556) studie om beskrivningar av 

afrikanska ungdomar, vilka fick epitetet ”problemgrupp”, i australiensisk 

nyhetsmedia visar på liknande resultat. Afrikaner som bodde i förorten beskrevs för 

det första sällan som ortsbo. Rent geografiskt beskrevs förorterna som exempelvis 

belägrade av outsiders, de var no-go-zoner, grogrunden för ungdomsvåld och etniska 

spänningar. Framställningen sattes gärna i relation till en idyllisk dåtid då en äldre 

dam, som då var ortsbo, bekräftade uppfattningen om att innan invasionen av 

invandrare brukade området vara underbart. Identiteterna hos de människor som 

bodde i förorten framställdes i relation till kulturella attribut och där olika problem 

förklarades som ett resultat av nedbrytningen av traditionella sociala strukturer. Den 

patriarkala kärnfamiljen var under hot; ett hot mot nationen och den traditionella 

familjens sätt att leva, där flyktingar sågs som moraliskt suspekta och att de har ett 

inneboende frö av social förstörelse (Windle 2008:559).   

I de beskrivningar som görs kan det antas finnas representationer av människor, 

och i nyhetsmedias rapportering finns makten att välja, arrangera och prioritera vissa 

antaganden och idéer och olika typer av människor. Det innebär att representationen 

involverar processer om prata för och prata om de som är representerade genom 

exempelvis nyhetsrapporteringar (Pickering 2001: xiii). När Rodney Benson och Tim 

Woods (2015:803, 817-818) undersökte vem som kom till tals i nyhetsbevakningen 

om illegal invandring i USA, Frankrike och Norge 2011-2012, var det politiska 

företrädare den dominerande källan till inramningen av nyheter om den så kallade 

invandringsfrågan. Endast ett handfull aktörer som inte var regeringsrepresentanter 

kom till tals, och inte heller adresserade de olika företrädarna motståndarsidans 

argument. Exempelvis nämnde inte invandraringsmotståndare problem för 

invandrare, och personer som var för invandring pratade aldrig om problem för 

samhälle. Här menar Benson och Wood (ibid.) att inramningen av invandringsfrågan 

inte enbart kan läggas på journalisternas makt utan att det även ska ses som ett 

resultat av de olika aktörernas strategiska val. De menar att politiska partier, statliga 

myndigheter och aktivistorganisationer har koordinerade kommunikationsapparater, 
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så att de medialt kan presentera en enad front, vilket leder till att många grupper 

upprepar sina egna föredragna ramar och ignorerar andra. Windles (2008:553) analys 

över australiensisk nyhetsrapportering av afrikanska ungdomar visar liknande 

resultat. Rapporteringen utgick från ett stort förtroende för polisens beskrivningar, i 

motsats till afrikanska ungdomars vittnesmål som benämndes som påståenden, och 

där händelser fick en rasmässigt definierad problemgrupp. De rasifierade 3  

premissernas utsagor kvarstod även i den efterföljande nyhetstäckningen i form av 

problematiken med integration; rapporteringen fick således en politisk dimension 

och där integrationsministern (Minister for Immigration) kommenterade att vissa 

grupper i inte verkade anpassa sig till det Australiensiska livet (Windle 2008:553). 

2.2 Konsekvenser 
 

Blinder och Allens (2016:34–35) studie visar att konsekvenserna av vad som väljs att 

beskrivas, eller konstrueras i media kan skada integration genom att alienera 

invandrare. Negativa skildringar kan skapa ett klimat av rädsla vilket är ett hinder för 

integration, även för de människor som redan fått medborgarskap eller 

uppehållstillstånd. Brune (2000:18–19) påpekar redan i början av 2000-talet att 

nyhetsartiklar blivit mer negativa och problematiserande i relation till journalistiken 

kring invandrar- och flyktingfrågor. Detta gav då konsekvenser i form av att 

artiklarnas formuleringar och synsätt bet sig fast och användes som motiveringar för 

att inte anställa flyktingar från Irak, Iran eller Libanon. Alla drabbades 

lika, ”kärnfysiker, gerillakrigare eller krigsoffer - alla förvandlas till ett passivt kollektiv 

som mottagare och objekt” (Brune 2000:18). Ett annat exempel är när media 

använder metaforer som “flod” eller “våg” som antyder behovet att bygga en 

skyddsvall. Som en lösning på de problem invandringen uppfattas föra med sig tänker 

därmed politiska företrädare i termer av gränssäkerhet (Blinder & L. Allen 2016:35). 

En symbolisk gränsdragning blir tydlig i Laura Costelloes (2014:334–335) analys av 

fransk nyhetsmedia efter att flera upplopp ägt rum i franska förorter under 2005. Här 

använde den franska pressen viktiga franska historiska händelser, exempelvis 

 
3 Term som används för att betona att uppfattningen om människor som tillhörande olika raser är en 
konstruktion snarare än ett biologiskt faktum (Nationalencyklopedin 2017) 
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försoningen med Tyskland efter andra världskriget och avkoloniseringen, för att 

påminna läsaren att “vi”, det traditionella franska samhället, är en enhetlig nation. 

Det leder i förlängningen att invandrare och minoriteter, “de”, underförstått blir 

uteslutna. Resultatet visar att tolkningen av den franska nationella identiteten är 

benägenheten att utesluta minoritetsgrupper; den dominerande samhällsgruppen 

behöver inte bli ifrågasatt vid traumatiska händelser, vilket skapar en tydlig social 

hierarki där minoritetsgrupper hamnar på en lägre nivå i det franska samhället. 

Hajo G. Boomgaarden och Rens Vliegenthart (2007:404–407, 413) studie påvisar 

att invandrarfientliga partiers framgångar till stor del är beroende på innehållet i 

nyhetsmedia. I deras studie undersöktes nyhetsinnehållets påverkan som förklaring 

till ökningen av invandrarfientlig populism i Nederländerna, samtidigt som de 

kontrollerade resultatet mot influenser från ekonomi, invandrarnivån samt Pim 

Fortuyns4 ledarskap. Resultatet visade att nyheter om invandrare var en starkare 

predikator än ekonomiska nyheter i relation till invandrare för huruvida människor 

tänkt rösta på invandrarfientliga partier. Boomgaarden och Vliegenthart (2007:413) 

menar att det indikerar att det inte var primärt fokuserat på ekonomiska hot i 

invandrarrelaterade nyheter som fick människor att börja stötta invandrarfientliga 

partier utan perceptionen av ett kulturellt hot genom en offentlig problematisering 

av invandring. Ett liknande resultat återges i Christian Schemers (2012:751) studie, 

där nyheter om invandrare under en politisk kampanj bidrar till stereotypiska 

attityder hos allmänheten: negativa nyhetsskildringar av invandrare ökar negativa 

attityder mot “dem”. Samtidigt visar studien att positiva nyhetsskildringar om 

invandrare dämpade fördomsfulla attityder. Positiva porträtteringar i form av 

exempelvis det sätt vilket invandrare bidrog till det schweiziska samhället 

tillsammans med uttryck att invandrare ska få samma rättvisa behandling som alla 

andra i landet, minskade enligt Schemers studie de stereotypiska attityderna. 

3 Teoretiskt ramverk 

I det här avsnittet kommer vi beskriva studiens teoretiska ramverk. Först kommer 

socialkonstruktionismen kortfattat introduceras under rubrik 3.1 då denna 
 

4 Pim Fortuyn var en högerpopulistisk politiker i Holland (van Holsteyn & Rydgren 2004:125–146) 
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vetenskapsteoretiska riktning ligger till grund för den kritiska diskursanalysen. Även 

om den kritiska diskursanalysen kan användas som både metod och teori, vilket den 

även gör i denna studie, ingår en tematisering av begreppen “vi” och “dem” som 

ytterligare en teoretisk referensram. Detta kommer att redovisas under rubrik 3.2 

Konstruktion av ”vi” och ”dem”, varpå vi sedan går in på att beskriva den kritiska 

diskursanalysen under rubrik 3.3 Kritisk diskursanalys. Under rubrik 3.3 Kritisk 

diskursanalys återfinns tre underrubriker: 3.3.1 Diskursbegreppet, 3.3.2 CDA samt 

3.3.3 Begreppsbeskrivning.  

3.1 Socialkonstruktionism 
 

Den kritiska diskursanalysen har sin grund i det socialkonstruktionistiska5 synsättet 

och enligt Vivien Burr (1995) finns det inte ett sätt att definiera 

socialkonstruktionistiska författare, men det finns ”things you would absolutely have 

to believe in order to be a social constructionist” (Burr 1995:3).  

Människan har en tendens att kategorisera omgivningen, och dessa 

kategoriseringar ses som en objektiv avspegling av världen. Socialkonstruktionismen 

menar däremot att dessa kategorier inte nödvändigtvis hänvisar till verkliga olikheter 

utan är en produkt av historiska händelser, sociala krafter och ideologi (Hacking 

2000:14). Därför måste vi ha ett kritiskt förhållningssätt mot förutfattade sätt att 

förstå hur världen och vi själva är beskaffad. Att till exempel kategorisera manligt och 

kvinnligt är därmed lika konstigt som att kategorisera långa och korta människor, och 

socialkonstruktionismen ifrågasätter varför skillnaden har getts så stor vikt att 

personen man och kvinna byggs upp av det som antas ingå i kategoriseringen (Burr 

2003:2-3).  

 
5 I studien används begreppet socialkonstruktionism, men det råder delade meningar huruvida den rätta 
beteckningen är konstruktionism eller konstruktivism. Uppfattningen går från att det är olika 
beteckningar på samma sak, där båda kan användas och att forskning inom båda beteckningar går att 
använda på olika sätt beroende vilket målet är med det vetenskapliga studiet, till att det är en väsentlig 
skillnad på grund av epistemologiska ställningstaganden. Konstruktivism uppfattas i denna mening 
återfinnas inom matematiska och/eller positivistiska riktningar och konstruktionism i hermeneutiska 
(Barlebo Wenneberg 2000:11–13; Burr 2003:19–20; Hacking 2000:57–88; Hansson 2011:219; Sohlberg 
& Sohlberg 2009:267; Winther Jørgensen & Philips 2000:13–14) 
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Vidare är en persons förståelse av världen beroende på var och när i världen hen 

lever, vilket innebär att förståelsen är historiskt och kulturellt specifikt och relativt. 

Exempelvis betyder kategoriseringen kvinna/kvinnligt och man/manligt inte 

nödvändigtvis samma sak i Sverige som i Spanien, och innebörden i begreppen 

förändrats över tid i respektive kultur. Samtidigt är förståelsen ett resultat av 

kulturen och historien, vilken i sin tur är beroende på den ekonomiska och sociala 

organisering som är mest framträdande i en kultur, vid en specifik tidpunkt. De 

former av kunskap som finns i en kultur är därför så kallade artefakter av den, och 

Burr (1995:4) menar att vi inte ska anta att våra sätt att förstå nödvändigtvis är 

bättre, i termer av att vara närmare sanningen, än andra sätt. Varifrån kommer då 

vår kunskap om världen, om den inte kommer från hur världen verkligen är? 

Socialkonstruktionismens svar är att kunskap konstrueras mellan människor, det vill 

säga att vi människor i våra dagliga interaktioner konstruerar vår version av kunskap. 

Vad vi anser är ”sanning” är därmed inte en produkt av objektiv observation av 

världen, utan en produkt av de sociala processer och interaktioner inom vilken 

människor konstant befinner sig. All kunskap är härledd från att se världen från ett 

visst perspektiv eller annat och är för vissa intressen snarare än andra. Det medför 

att det finns ett antal olika möjliga sociala konstruktioner i världen, och varje 

konstruktion ger ett sätt varpå människor agerar (Burr 1995:5). 

3.2 Konstruktion av ”vi” och ”dem” 
 

Som fortsättning på det socialkonstruktionistiska synsättet ovan om kategorisering 

och konstruktion av sociala identiteter, anser vi det är relevant att påpeka att vi här 

inte diskuterar den så kallade kognitiva eller generella kategoriseringen. Som 

Pickering (2001:2) menar är den kognitiva eller generella kategoriseringen nödvändig 

då det är ett sätt för oss människor att organisera världen och verkligheten. Däremot 

har människor i kategoriseringen av andra grupper av människor – det vill säga när vi 

delar in oss i grupper vi tillhör och inte tillhör – en tendens att överdriva skillnaderna 

mellan dem. Generellt har vi en benägenhet att se människor som inte tillhör vår 

egen grupp som mer lika varandra än vad personerna som tillhör den är (Bhabha 

1994, se Yuval-Davis 2011:96–97). Kategorisering av människor ökar således även 
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tendensen att (be)döma andra människor på förhand utifrån deras uppfattade 

gruppmedlemskap – att de tillhör en religiös eller etnisk grupp, är kvinna eller man, 

homo- eller heterosexuell – snarare än utifrån deras individuella karakteristika. Det 

här kan leda till en stereotyp bild av ”de Andra”.  

Michael Pickering (2001:2-3) menar därför att det är viktigt att skilja mellan 

kategorisering och stereotypisering då de har olika betydelser och innebörder även 

om de ibland överlappar varandra. Stereotypisering innebär att kategoriseringen 

innehåller negativa representationer av grupper och deras medlemmar utifrån 

exempelvis personlighetsdrag eller beteende. Det betyder exempelvis att en viss 

persons beteende tas ur sin kontext och appliceras på samtliga inom den grupp 

vilken personen uppfattas tillhöra. Stereotypisering skapar därmed en homogen, 

eller enhetlig, social grupp där ”de Andra” blir fixerade till marginaliserade positioner 

eller får underordnad status – och bedöms därefter – i relation till dem som 

definierar ”de Andra”. De som definierar ”de Andra” har nämligen en privilegierad 

plats där de även kan definiera sig själva i motsats till ”de Andra”, med effekten att 

”de Andras” rätt att namnge och definiera sig själva förnekas (Pickering 2001:47–48, 

73). Pickering (2001:73) menar att stereotypisering börjar med degraderande termer 

om ”de Andra” för att sedan övergå till att rättfärdiga den fördomsfullt värderade 

skillnaden och symboliska distansen som skapats. Att frånta ”de Andra” deras sociala 

och kulturella identitet, genom att förminska dem till deras stereotypiserade 

karakteristik, är att förneka ”de Andras” mänsklighet (ibid.).   

Att förneka ”de Andra” deras mänsklighet är således att säga att ”de” inte hör 

hemma någonstans, eller i alla fall inte här och tillsammans med ”vår” grupp. Det 

som bygger upp den kollektiva identiteten är nämligen förmågan att kunna särskilja 

utgruppen från ingruppen. Det innebär att det krävs både uteslutning och 

avgränsning i förhållande till ”de Andra” och där den kollektiva identiteten är en 

produkt av ”vi” och ”de Andra” (Olausson 2010:105). Både den individuella och 

kollektiva identiteten blir därmed synlig först när den sätts i relation till något som är 

skilt från ”oss” och där skillnaden mellan ”oss” och ”de Andra” är vår konstruerade 

överlägsenhet och ”de Andras” konstruerade underlägsenhet (Brune 2001:30).  
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Enligt Nira Yuval-Davis (2011:10) är det viktigt att särskilja mellan belonging och 

politics of belonging. Det förstnämnda avser en naturaliserad och vardaglig 

emotionell känsla av att höra hemma och känna sig säker, och där känslan 

artikuleras, struktureras och politiserad först när den hotas på något sätt – det vill 

säga politics of belonging. Politics of belonging handlar lika mycket om inkludering 

och exkludering av personer, sociala kategorier och grupperingar inom symboliskt 

dragna gränser, som det är att dra gränserna för vad som konstituerar att tillhöra den 

kollektiva gemenskapen (ibid. 18). För att en person ska ses som tillhörande 

kollektivet krävs ibland en gemensam härkomst, men i andra fall läggs vikten på 

gemensam kultur, religion och/eller språk och lojalitet och solidaritet grundade på 

gemensamma värderingar. När förutsättningarna för belonging relateras till 

härkomst och ”ras” kan den dock bli rasifierad och det därmed är det inte lätt att 

möta förutsättningen för att identifiera sig med kollektivet. Språk, kultur och 

användning av gemensam uppsättning värderingar (demokrati, mänskliga 

rättigheter) är å sin sida mer öppna för en frivillig identifikation med kollektivet 

(Yuval-Davis 2011:20–21).  

Enligt Edward Said (1995:202–207) var det under kolonialtiden (1800-tal), när 

västvärlden mötte andra kulturer, som västvärlden byggde upp och definierade sin 

identitet. Västvärldens identifikation och definition sattes i motsats till ett 

främmande och annorlunda icke-europeiskt och där den västerländska kulturen 

därmed sågs som överlägsen. Även om Sverige inte har varit en kolonialmakt menar 

Brune (2000:19–20; se även McEachrane & Faye 2001) att det finns skäl för att anta 

att den svenska identitetsbildningen och synen på främmande människor har legat 

nära den europeiska. Det betyder att ”vi” i Sverige är samma ”vi” som i Frankrike 

eller något annat europeiskt land (Holmberg 1994:23, se Brune 2000:20). För att 

etablera och konstituera den nationella identiteten används ofta skriftliga eller 

muntliga uttalanden, som använder ord som ”vi” tillsammans med ”Sverige” för att 

lägga fokus på exempelvis solidaritet; ”vi i Sverige samarbetar och håller ihop” eller 

”vi i Sverige kommer klara utmaningen”. Samtidigt innebär det att ”de Andra” 

distanseras och marginaliseras (Wodak 2006:112–113).  
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Den här sortens sociala konstruktion, definition och stereotypisering är en 

språklig representation och ensidig karakterisering av ”de Andra”. Uppfattningar om 

den ”Andre” och om skillnader och likheter existerar inte i så kallad naturlig form. 

Det finns ingen “Andre” där ute någonstans utan det är genom språk som “vi” och 

“de Andra” är förmedlade och representerade. Konstruktionen av ”Andra” och 

följande sociala exkludering och inkludering är därmed bestämda av språkets, 

diskursers och representationers fördelning. Stereotypisering finns i alla diskurser 

och kan komma från olika ideologiska antaganden, vilket således är ett sätt att 

försöka fixera andra människor eller kulturer utifrån ett privilegierat perspektiv 

(Pickering 2001:47–48, 72-73). 

3.3 Kritisk diskursanalys 
 

Den kritiska diskursanalys (Critical Discourse Analysis, hädanefter CDA) vi använder 

oss av utgår från Norman Faircloughs arbeten (1992, 1995, 2001, 2010), men vi har 

även hämtat inspiration från den multimodala kritiska diskursanalysen (Multimodal 

Critical Discourse Analysis, hädanefter MCDA) så som David Machin och Andrea Mayr 

(2012) beskriver den. MCDA utgår från CDA, men företrädare för MCDA menade att 

det saknades verktyg för att kunna analysera och mer precist och strukturerat 

beskriva även den visuella kommunikationen. Det innebär att de analysverktyg för 

texter och bilder som återfinns inom MCDA vill visa hur bilder arrangeras tillsammans 

med texter för att skapa mening (Machin & Mayr 2012:6–10). Även om studien inte 

innefattar analys av visuell kommunikation kan MCDAs bidrag vara några av de 

verktyg som finns inom metoden vars syfte är att analysera texter. Dessa verktyg, 

samt verktyg som kommer från CDA, kommer nedan under rubrik 3.3.3 

Begreppsbeskrivning.  

Först kommer vi stifta närmare bekantskap med diskursbegreppet vilket är en 

betydelsefull del i den kritiska diskursanalysen under rubrik 3.3.1 Diskursbegreppet. 

Under rubrik 3.3.2 CDA kommer CDA och Faircloughs (1992:73–96) tredimensionella 

modell att beskrivas.  
 



14 
 

3.3.1 Diskursbegreppet 

 

Diskursbegreppet kan kortfattat ses som ett set av meningar, representationer och 

uttalanden som tillsammans ger en särskild version av händelser. Genom språket 

finns ett antal olika versioner av händelsen, varför det kan sägas finnas lika många 

varierande antal diskurser och där var och en innehåller sin egen berättelse om det 

inträffade. Genom exempelvis tal eller skrift fokuserar varje diskurs på olika aspekter, 

lyfter olika frågor och har olika förslag på vad vi ska göra och hur vi ska agera – 

samtidigt som varje diskurs påstår sig ha sanning om vad som har hänt eller vad 

objektet i fråga verkligen är (Burr 1995:48–49). I enlighet med Michel Foucault (1987, 

se Sohlberg & Sohlberg 2013:249) innehåller dock inte diskurs någon sanning per se 

utan kan i grunden vara felaktig. Vad diskurser istället innehåller är ett 

sanningsanspråk vilket påverkar människors uppfattning om verkligheten. Ta till 

exempel skillnaden mellan den religiösa diskursen och den naturvetenskapliga 

diskursen. De två diskurserna har olika sätt att se, förstå och tala om verkligheten 

även om de förekommer i samma verklighet. Den religiösa diskursen innehåller tron 

att det var Gud som skapade världen, medan den naturvetenskapliga diskursen 

innehåller en tro på att världen skapades ur Big Bang.  
 

3.3.2 CDA 

 

CDA är både en teori och metod och vi kommer här redogöra för de teoretiska 

utgångspunkterna. CDA som metod introduceras i slutet av avsnittet i samband med 

Faircloughs (1992:73–96) tredimensionella modell, men beskrivs även utförligare 

under rubrik 3.3.3 Begreppsbeskrivning. Det här är en förenklad uppdelning då det 

inte är enkelt att dela upp teori och metod då de överlappar och bygger på varandra. 

     Att CDA är ”kritisk” innebär enligt Fairclough (1995:54) att lägga fokus på hur 

social praktik och språkanvändning är kopplade till orsak och verkan i saker 

människor inte alltid är medvetna om. Mer specifikt är det enligt Fairclough (ibid.) 

kopplingen mellan språkanvändning och maktutövning som inte alltid är tydlig för 

människor. Inom CDA är maktrelationer diskursiva vilket innebär att makt överförs 

och praktiseras genom diskurs (Machin & Mayr 2012:4). Texter, inklusive 
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nyhetsmedias, kan därför ses reflektera den dominanta gruppens intressen då andra 

texter som uppfattas hota eller utmana den dominanta gruppen rycks undan eller 

förkastas. Diskurs formar också maktrelationerna eftersom språket har en 

grundläggande roll för att utforma kunskap, sociala identiteter, sociala relationer och 

den sociala världen. Texter formar nämligen representationer av individer, grupper 

och händelser utifrån specifika intentioner och där CDA försöker avslöja var och hur 

ideologier och maktrelationer finns inbäddade i visuella och verbala diskurser – 

diskurser som normaliserar specifika representationer (Fairclough 1992:78–86; 

2010:27–28, 93). 

Diskurs är således ett centralt begrepp inom CDA och är en form av social praktik 

vilket betyder att det är ett sätt för människor att reagera på världen och andra 

människor. Det antyder i sin tur att det finns ett dialektiskt förhållande mellan diskurs 

och samhällets rådande sociala struktur (Fairclough 1992:63–64). Att diskurs både är 

konstituerad och konstituerande (Winter Jørgensen & Philips 2000:71) innebär å ena 

sidan att diskurs formas och begränsas av exempelvis normer och konventioner i de 

sociala strukturerna, samtidigt som diskurs skapar normerna och konventionerna 

(Fairclough 1992:63–64). Vidare ses sociala identiteter och sociala relationer som ett 

resultat av det språk som används inom olika diskurser, vilket är historiskt och 

kulturellt specifikt i enlighet med det socialkonstruktionistiska synsättet beskrivet 

under rubrik 3.1. De sociala relationer människor har med varandra, exempelvis i 

familjen eller skolklassen, gör att dessa relationer bestämmer språkbruket, samtidigt 

som språket har sociala effekter på så sätt att det upprätthåller de sociala 

relationerna. Det betyder att vi i våra relationer med andra människor har ett 

specifikt språk med olika personer eller grupper samtidigt som relationen i sig 

upprätthåller det språk som används. Med andra ord så konstruerar all form av 

språkbruk alltid samtidigt sociala identiteter, sociala relationer och kunskap samt sätt 

att se på och förhålla sig till världen (Fairclough 2001:19).  

     Fairclough (1992:73–96) menar därtill att diskurs återfinns i tre överlappande 

dimensioner vilket visuellt framställs i figur 3 på nästa sida. Modellen har Fairclough 

(1992:72) utarbetat för att kunna sammanföra tre analytiska traditioner vilka således 

utgör de tre dimensionera text, diskursiv praktik och social praktik.  
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I mitten återfinns det som Fairclough (1992:4, 74–78) benämner text, eller diskurs 

som text, vilket åsyftar analys av textens vokabulär (individuella ord), grammatik (ord 

som bildar meningar), samhörighet (hur meningar länkas ihop) och struktur (textens 

egenskaper i sin helhet). Fairclough (1992:76) menar att beroende på hur människor 

väljer att formulera sig, det vill säga hur hen använder sin vokabulär och grammatik, 

väljer människor även hur sociala identiteter, sociala relationer och övertygelser ska 

konstrueras. Att exempelvis framställa flyktingar i samma mening som 

metaforen ”våg” – en våg av flyktingar – kan konstruera övertygelser om att det 

givna landet behöver ha stramare gränssäkerhet.  

Text kan vara tal, skrift, eller bilder, eller en blandning av dem, och i vår analys är 

texten artiklar. De begrepp vilka analysen utgår ifrån är modalitet, pronomen vs 

substantiv, personifiering vs objektifiering samt specifikation vs generalisering. 

Beskrivning av begreppens innebörd finns under nästföljande rubrik, 3.3.3 

Begreppsbeskrivning.  

När analys görs av den diskursiva praktiken undersöks hur texten är producerad 

och hur den konsumeras. Ett sätt detta kan göras på är genom att antingen 

undersöka hur många och vilka led en text genomgått innan texten publicerats, eller 
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hur mottagaren tolkar texten. Ett annat sätt är att använda en så kallad lingvistisk 

utgångspunkt i de texter som ska analyseras (Winther Jørgensen & Philips 2000:85–

86). Den lingvistiska utgångspunkten är den vi kommer använda oss av i studien och 

där vi undersöker texternas interdiskursivitet och intertextualitet. Beskrivning av 

begreppens innebörd finns under nästföljande rubrik, 3.3.3 Begreppsbeskrivning. 

Den diskursiva praktikens texter formar och formas endast av den sociala 

praktiken (Winther Jørgensen & Philips 2001:75). Diskurs som social praktik utgörs av 

den omgivande kontexten och där Fairclough (1992:86) diskuterar diskurs i relation 

till ideologi och makt samt placerar diskurs i hegemonins maktperspektiv. Beskrivning 

av begreppen ideologi och hegemoni innebörd finns under nästföljande rubrik, 3.3.3 

Begreppsbeskrivning. Det är utifrån ideologi och hegemoni, tillsammans med 

tematiseringen av konstruktionen av ”vi” och ”dem” som vi analyserar den sociala 

praktiken. 
 

3.3.3 Begreppsbeskrivning 
 

Nedan följer en beskrivning av de verktyg och begrepp som ingår i analysen, vilka 

valts ut från ett flertal andra som återfinns inom CDA och MCDA. Urval av begrepp 

har skett i relation till att de ska hjälpa oss att finns svar på studiens frågeställningar. 

Analysen utgår från Faircloughs (1992:73–96) tredimensionella modell som beskrevs 

under rubrik 3.3.2 CDA. I nedan framställning har vi därför valt att dela upp 

beskrivningarna utifrån de tre dimensionerna text, diskursiv praktik och social 

praktik.  

 

• Textanalys 

 

Vid analys av Modalitet undersöks talarens eller författarens auktoritet i en text. Det 

finns två dimensioner av modalitet beroende på vilket håll auktoriteten är riktad. Den 

ena dimensionen kallas relationell modalitet och handlar om den ena deltagarens 

auktoritet att prata för andra. Den andra dimensionen kallas expressiv modalitet 

handlar om talarens eller författarens auktoritet med avseende sanningen eller en 

möjlig representation av verkligheten. Modalitet uttrycks med modala hjälpverb 
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(modal auxiliary verbs) såsom får, skulle kunna, måste, skulle, kan, kan inte, borde 

(Fairclough 2001:105). 

     Ett sätt att uttrycka modaliteten är tillsammans med exempelvis pronomenet ”vi”, 

ett pronomen där det inte alltid är självklart vem ”vi” är. Av den anledningen har vi 

använt pronomen vs substantiv för att undersöka detta förhållande.  

      Att använda pronomen som “oss”, “vi” och “dem” gör att textförfattaren försöker 

göra sina idéer till våra idéer och därmed skapa ett kollektivt “andra” vilka är i 

opposition till dessa gemensamma idéer. Enligt Fairclough (2000:152, se Machin & 

Mayr 2012:84) skapar konceptet “vi” vaga uttalanden och döljer maktförhållanden, 

och används ofta av textförfattare och politiker; “vi” kan lika väl betyda en specifik 

social grupp, det politiska partiet, allmänheten som det kan betyda västvärlden 

(Machin & Mayr 2012:84–85). Det vanligaste sättet som ”vi” används på är den så 

kallande inkluderande vilket betyder att både den som skrivit texten och den/de som 

läser den inkluderas i detta ”vi”. Samtidigt finns det dock ”vi” som är exkluderande 

vilket innebär att ”vi” är den/de som skrivit texten samt en eller flera andra, men 

inkluderar inte läsaren. Det är i de här fallen som ordet ”vi” kan bytas ut mot 

exempelvis ”regeringen” eller ”staten” (Fairclough 2001:106).  

     Ett annat sätt att undersöka detta maktförhållande samt tvetydigheterna vad 

gäller vem ”vi” är, är att använda personifiering vs objektifiering.  

     Personifiering vs objektifiering används för att undersöka de gånger ett eventuellt 

”vi” inte finns med i texten utan implicit återfinns inom begrepp som ”demokrati”, 

”samhället” eller ”Stockholm”. Personifiering innebär nämligen att abstrakta eller 

livlösa objekt tilldelas mänskliga kvalitéer eller förmågor, vilket döljer de faktiska 

aktörerna och processerna (Machin & Mayr 2012:171).  

     Ett annat sätt att dölja sociala aktörer är att specificera eller generalisera dessa. 

Medan ovanstående begrepp döljer vem som egentligen talar/skriver, handlar 

specificering eller generalisering om att dölja vem som omtalas.  

     Specificering vs generalisering innebär att se huruvida aktören presenteras som 

specifik individ eller en generell typ. Specificering är att en person namnges, vilket 

leder till att läsaren känner att hen kommer närmre och ibland även känner empati 

för personen som omskriv. Generalisering å sin sida blir att personen blir refererad 
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till i generaliserande termer, till exempel som ”en muslimsk man” (Machin & Mayr 

2012:80–81). 
 

• Diskursiv praktik 
 

Intertextualitet innebär att en text alltid bygger på flertalet andra texter vilka kan 

vara implicita eller explicita i den text som analyseras (Winther Jørgensen & Philips 

2001:77). Den explicita hänvisningen till andra texter kallar Fairclough (1992:85) 

manifest intertextualitet vilket innebär att texten bygger på andra texter genom att 

exempelvis referera eller citera andra texter. Det konkreta språkbruket kan, menar 

Fairclough, förändra de enskilda diskurserna och den sociala omvärlden genom 

sammanfogningen av olika element från olika texter. Studerandet av intertextualitet 

gör det alltså möjligt att betrakta såväl reproduktionen av diskurser som 

förändringen av dem genom nya sammansmältningar (Winther Jørgensen & Philips 

2001:78). 

     Interdiskursivitet å andra sidan innebär relationen mellan olika diskurser och att 

det således finns en artikulering av olika diskurser inom och mellan olika 

diskursordningar (Fairclough 1992:47; Winther Jørgensen & Philips 2001:77). Det 

innebär att interdiskursivitet inte reproducerar andra texter utan enbart hämtar vissa 

diskursiva element därifrån, det vill säga ett visst sätt att uttrycka sig. En diskurs kan 

därmed föras vidare från text till text och olika diskurser blandas också ofta i en och 

samma text (Fairclough 1992:85). Enligt Faircloughs teori hänger hög 

interdiskursivitet ihop med förändring, medan ringa interdiskursivitet tyder på 

reproduktion av det bestående (Winther Jørgensen & Philips 2001:87).  
 

• Social praktik 

Det finns en mångfald av ideologier inom ett samhälle, vilka har sin grund i de sociala 

relationerna och sociala kampernas tillstånd. Fairclough (2001:71–73) menar att det 

alltid finns makt där den dominerande gruppen försöker påtvinga sina idéer och sin 

sanning som allmängiltiga. Inom CDA används ideologi för att beskriva hur idéer och 

värderingar reflekterar de mäktigas intressen. Ideologi i relation till det språk media 

använder inkluderar sätt att representera världen (ex. sätt att representera 
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invandrare, ekonomi), särskilda konstruktioner av sociala identiteter (ex. 

konstruktioner på särskilda sätt utifrån vetenskaplig expertis) och särskilda 

konstruktioner av sociala relationer (ex. konstruktionen av relationen mellan politiker 

och allmänheten, som en simulerad relation mellan människor som delar samma 

livsvärld). Ideologier är generellt inbäddade i den implicita meningen i texter snarare 

än explicit, varför det är viktigt att vid en ideologisk analys undersöka exempelvis det 

osagda och det förutfattade (Fairclough 1995: 12, 108, 127). Målet med CDA är 

nämligen att finna ideologier, att visa var de ligger begravda i texter, då språk är ett 

vanligt socialt beteende. Genom språk delar vi vår syn på hur världen fungerar, och 

det är genom språk vi delar idén om vad exempelvis svensk kultur, nationalism eller 

hur invandrare är (Machin & Mayr 2012:25). 

     Hegemoni innebär att de dominerande bevarar sin ställning i samhället genom de 

dominerades acceptans; en acceptans av moral, politiska och kulturella värderingar, 

förhållningssätt, attityder och normer som överförs på dem (Machin & Mayr 

2012:24). Den dominerande gruppens hegemoniska position skapas utifrån att 

dominerande grupper integrerar och vinner acceptans, snarare än att de dominerar 

över de underordnade grupperna genom tvång eller våld. Även om det råder en 

ständig kamp för att upprätthålla en hegemonisk position, vilket innebär att det 

samtidigt är ett instabilt tillstånd, har detta maktförhållande över tid stabiliserats och 

naturaliserats – där maktförhållandet blir så självklart att den inte kan ifrågasättas 

(Fairclough 1992:94; 1995: 67; Winter Jørgensen & Philips 2010:39). Det finns två 

typer av relationer mellan diskurs och hegemoni, vilka även är nära 

sammankopplade. Den första relationen innebär att hegemonisk praktik och 

hegemonisk kamp formas från den diskursiva praktiken, både skriftlig och muntlig 

interaktion; det som skrivs eller sägs reproducerar exempelvis maktförhållanden. Den 

andra relationen innebär att en diskurs blir en kultur inom hegemoni eftersom en viss 

grupp i ett givet samhälle har förmågan och makten att forma den diskursiva 

praktiken och ordningen, och skapar därmed en standardisering som dominerar olika 

språk. Det är således i den diskursiva praktiken som hegemoniska strukturer av 

diskursordningar produceras, reproduceras, utmanas och förändras (Fairclough, 

1992:92–94, 1995:67, 78, 2010:129–130; Winther Jørgensen & Philips 2010:39). 
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4 Metod 

I det här avsnittet kommer vi redogöra för hur vi har gått tillväga i vår analys. Under 

rubrik 4.1 Avgränsning beskriver vi vårt val av nyhetsmedia. Under rubrik 4.2 Urval 

och datainsamling kommer vi beskriva hur vi har gått tillväga för att samla in vårt 

empiriska material, för att under rubrik 4.3 Analytiskt tillvägagångssätt redogöra för 

hur vi använt de verktyg och begrepp som kortfattat beskrevs under teoriavsnittet, 

rubrik 3.3.2 CDA. Rubrik 4.4 Studiens tillförlitlighet beskriver studiens ”validitet och 

reliabilitet” och avsnittet avslutas med att reflektera över studiens etiska 

ställningstaganden, rubrik 4.5 Etiska ställningstaganden.  

4.1 Avgränsning  
 

För att finna svar på studiens frågeställningar har vi i analysen valt att använda 

kvällstidningen Aftonbladet. Anledningen till att vi valt just denna kvällstidning är att 

vi anser att det är en tidning som når stora delar av befolkningen, både i pappersform 

och via internet. Den senaste statistiska sammanställningen vi funnit visade att 

Aftonbladet i september 2016 hade en total räckvidd på 3 292 000 läsare per dag; 

2 254 000 i mobilen, 1 676 000 på hemsidan, 735 000 i webb-TV och 569 000 

papperstidningsläsare (Aftonbladet 2016).  

Vi har även avgränsat oss när det kommer till det empiriska materialets 

tidsaspekt; utifrån studiens syfte och frågeställningar valde vi att avgränsa oss till 

sökningar mellan den 7 april och 21 april 2017. Tidsbegränsningar har lagts med 

anledning av att insamlad empiri inte skulle bli för omfattande. 

För att finna artiklar till studien användes sökmotorn Mediearkivet (Retriever 

Research) via Mittuniversitetets biblioteks hemsida. Mediearkivet är en sökmotor 

som har fulltexter från svenska dagstidningar, tidskrifter, fackpress och 

telegrambyråer. Vi sökte på Aftonbladet under “svensk webb” under ovan skrivna 

tidsperiod. 

4.2 Urval och datainsamling 
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Urval av artiklar gjordes i studie utifrån det målstyrda urvalet. Ett målstyrt urval är ett 

så kallat icke-sannolikhetsurval, vilket innebär att urvalet styrts av oss och inte av 

slumpen. Målet med det målstyrda urvalet är nämligen att välja empirin på ett 

strategiskt sätt så att den empiri som samlas in är relevanta i relation till studiens 

frågeställningar (Bryman 2011:350–351, 392). Vi använde oss av det målstyrda 

urvalet för att studiens syfte och frågeställningar formulerats för en analys av en 

social företeelse (ibid. 392), nämligen konstruktionen av svenskhet och ”de Andra”.  

För att samla in artiklar använde vi sökmotorn Mediearkivet (Retriever Research) 

via Mittuniversitetets biblioteks hemsida. Sökningen i Mediearkivet gjordes med 

tidsavgränsning på två veckor mellan 7 och 21 april. 

Vid den första sökningen användes sökordet ”Stockholm” vilket gav ett 

sökresultat på 752 artiklar. Att använda sökordet ”Stockholm” gav oss ett brett 

resultat och där samtliga artiklar vilka handlade om Stockholm, oavsett 

omständighet, under den här tidsperioden hamnade i samma sökresultat. Det 

innebar att vi i nästa steg i urvalsprocessen kontrollerade huruvida artiklarna kunde 

sättas i relation till händelsen på Drottninggatan den 7 april. Kontrollen innebar att vi 

gick igenom dem en och en och där vi främst såg på rubriksättningen för att avgöra 

artikelns relevans i relation till händelsen. För de artiklar där vi inte kunde avgöra 

relationen lästes artiklarnas textinnehåll överskådligt för att skapa oss en bättre 

uppfattning. De artiklar som inte kunde sättas i relation till händelsen togs därefter 

bort. Vi hade efter detta första steg i urvalsprocessen kvar 368 artiklar, vars 

rubriksättning även fördes in i ett Google Drive-dokument.  

För att inte riskera att missa artiklar vilka kunde sättas samman med händelsen i 

Stockholm valde vi som nästa steg i urvalsprocessen att göra en ny sökning med 

sökorden ”terror”, ”lastbil”, ”dåd”, ”attack” och ”Drottninggatan”. Sammanlagt gav 

denna nya sökning ett sökresultat på ytterligare 859 artiklar. Att använda dessa nya 

sökord gav även det ett brett sökresultat och där samtliga artiklar vilka handlade om 

var och en av dem, eller sammansatt, hamnade i samma sökresultat oavsett var i 

världen det hänt – med undantag Drottninggatans sökresultat vilka uppvisade samma 

problematik som med sökordet ”Stockholm” ovan. Det innebar att vi som nästa steg 

kontrollerade huruvida dessa artiklar kunde sättas i relation till Drottninggatan den 7 
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april. Detta gjordes på samma sätt som kontrollen efter sökning med sökordet 

”Stockholm”. De artiklar som inte kunde sättas i relation till händelsen togs därefter 

bort. Efter kontrollen var det kvar 68 artiklar vilka kunde sättas i relation till 

händelsen i Stockholm. Även dessa rubriksättningar fördes över i Google Drive-

dokumentet där vi samlande alla artiklar. Sammanlagt hade vi därefter 436 artiklar.  

I den empiri på 436 artiklar som sökningarna genererat fanns även artiklar som på 

ett eller annat beskrev omkomna och/eller skadade. Då vi ansåg att sådana artiklar 

inte var relevanta utifrån studiens syfte och frågeställningar, men även utifrån ett 

personligt ställningstagande att inte analysera artiklar med sådant innehåll, valde vi 

att likna dessa vid ett så kallat ”bortfall”. Det innebar att vi tog bort de 26 artiklar 

som på ett eller annat sätt beskrev omkomna och/eller skadade.  

De kvarvarande 420 artiklarna uppfyllde målet med det målstyrda urvalet, det vill 

säga att den empiri som samlas in är relevant i relation till studiens frågeställningar 

(Bryman 2011:350–351, 392). På grund av studiens art var dock 420 artiklar alltför 

omfattande. Av den anledningen valde vi därför att ta bort alla artiklar som hade 

färre än 500 ord. Gränsen på 500 ord sattes för att vi ansåg att färre än 500 ord inte 

gav tillräckligt med underlag för textanalys. För att kontrollera antalet ord i de 

kvarvarande 420 artiklarna söktes artiklarna i Mediearkivet en och en och där de med 

färre än 500 ord rödmarkerades i Google Drive-dokumentet. Detta steg i 

urvalsprocessen resulterade i att 301 artiklar togs bort och därefter hade vi kvar 109 

artiklar. Vi ansåg återigen att på grund av studiens art var 109 artiklar även det alltför 

omfattande för att hinna göra den närläsning som analysen medför.  

Nästa steg i urvalsprocessen blev av den anledningen att tematisera kvarvarande 

109 artiklar. Tematiseringen gjordes utifrån rubriksättning samt överskådlig läsning 

av textinnehåll och resulterade i de tematiseringar som återfinns i tabell 4: 

 

Tema ”Akilov” innehöll artiklar som explicit berörde mannen som begått 

handlingen, det vill säga 16 artiklar. Tema ”Nyheter” innehöll nyhetsartiklar och 
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debattartiklar, det vill säga 33 artiklar. Under tema ”Sport” hamnade 2 artiklar vilka 

satte händelsen på Drottninggatan i relation till sporthändelser eller -profiler, och 

under tema ”Grafik” hamnade 4 artiklar som berörde händelsen utifrån bild- eller 

grafikmaterial. I Tema ”Politik” hamnade 10 artiklar som handlade om politik i 

relation till exempelvis att S-kongressen hade tyst minut för att hedra offren eller att 

väljare har svagt förtroende för Miljöpartiets språkrör. Tema ”Info.”, information, 

innehöll 13 artiklar med information till allmänheten, exempelvis information om 

inställda avgångar för tunnelbana, pendeltåg, SJ samt övrig trafik. Tema ”Int.”, 

internationell, innehöll 6 artiklar vilka handlade om exempelvis hur Trumps regering 

fördömer dådet i Stockholm eller att turister fort glömmer bort vad som hänt. I tema 

”vittne” hamnade 14 artiklar med vittnesuppgifter och i tema ”kändis” hamnade 4 

artiklar hur kändisar reagerar på det inträffade. I tema ”övrigt” hamnade de 7 artiklar 

om inte kunde placeras i något av de övriga teman, det vill säga exempelvis kritiken 

mot Åhléns rea av skadade varor efter händelsen eller kärleksmanifestationen på 

Sergels torg i centrala Stockholm.  

Utifrån tematiseringen och dess innehåll valde vi att ta bort tema ”sport”, 

”grafik”, ”politik”, ”info.”, ”int.”, ”vittnen”, ”kändis” och ”övrigt” för att de var minst 

relevanta i relation till studiens syfte och frågeställningar, och de teman som var kvar 

var ”Akilov” och ”Nyheter”, det vill säga 49 artiklar. Vi menar dock inte att borttagna 

artiklar inte var relevanta då det exempelvis är intressant att analysera exempelvis 

vilka sportprofiler och/eller kändisar som kommer till tals, och varför. Eller hur 

händelsen i Stockholm sätts i relation till väljarstödet för Miljöpartiets språkrör och 

vad det kan tolkas vara tecken på. 

Återigen mot bakgrund av studiens art och den närläsning som analysen 

medförde ansåg vi att även 49 artiklar var för omfattande. Av den anledningen valde 

vi därför ett antal artiklar som vi ansåg rimligt att hinna med, ett antal vi satte vid 14 

artiklar.  Av de 49 kvarvarande artiklar valde vi sedan ”slumpvis” ut 14 artiklar.  De 14 

artiklar som vi valt ska ingå i analysen valdes därefter ut utifrån enbart 

rubriksättningen i den meningen av vi såg artiklarnas rubriker. Således valdes inte 

någon artikel bort på grund av irrelevant eller tvetydig rubrik – det kunde lika gärna 
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ha varit andra artiklar som valts ut. Information om de 14 artiklar som ingått i 

analysen återfinns i bilaga 2.  

Vid kontrollräkning av antal ord i artiklarna i slutet av studien uppmärksammade 

vi att fyra artiklar innehöll färre än 500 ord. De fyra artiklarna hade ingått i analys, 

resultat och diskussion, och eftersom de understött studiens slutresultat, valde vi att 

ha kvar dem. Hade de tagits bort hade närläsning och ny analys behövts göras på 

kvarvarande artiklar men på grund av studiens omfattning ansåg vi inte det vara 

möjligt.  

4.3 Analytiskt tillvägagångssätt  
 

För att underlätta genomläsningen av de 14 artiklarna skrevs de ut i pappersform. 

Inledningsvis lästes texterna grundläggande flera gånger med syftet att få bättre 

förståelse av innehållet och för att se mönster och teman i artiklarna i relation till 

studiens frågeställningar. Utifrån den initiala närläsningen kunde vi därefter göra en 

övergripande kategorisering av artiklarna, men även stycken i dem. Med 

övergripande kategorisering menar vi i det här sammanhanget att vi gjorde 

marginalmarkering med begreppen ”vi”, ”de Andra” eller ”vi/de Andra” beroende på 

hur vi tolkade att artiklarna riktade sig. Det var även från den övergripande 

kategoriseringen och analysen som studiens diskurser framträdde. 

Då studien utgår från verktyg och begrepp från CDA och MCDA kan kodning av 

artiklarna liknas med en begreppsstyrd kodning. Den begreppsstyrda kodningen 

innebär nämligen att forskaren använder redan utvecklade koder utifrån exempelvis 

litteratur på området som studeras (Kvale & Brinkmann 2014:242). Med andra ord 

har vi liknat studiens begrepp och verktyg som olika begreppsstyrda koder utifrån 

vilka vi kodat artiklarna.  

Vid textanalysen innebar det att vi vid efterföljande genomläsningar markerade 

de ord eller meningar vilka kunde härledas till verktygen samtidigt som vi skrev 

noteringar bredvid vilket begrepp vi ansåg ordet eller meningen tillhöra. Vi analys av 

exempelvis modalitet innebar det att vi sökte efter olika hjälpverb (får, skulle kunna, 

måste, skulle, kan, kan inte, borde) samt om texterna pratade för andra (relationell 

modalitet) och/eller om det förelåg något sanningsanspråk eller möjlig 
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representation av sanning i texten (expressiv modalitet).  Efter läsning av var och en 

av artiklarna diskuterade vi tillsammans huruvida verktyget var korrekt uppfattat i 

relation till ordet eller meningen; där målet var att finna en gemensam uppfattning.  

Vid analys av den diskursiva praktiken innebar det att vi ”lyfte blicken” lite från 

textanalysens och försökte exempelvis finna andra diskurser inom eller mellan de 

diskurser som framträtt i och med den övergripande analysen och kategoriseringen.  

Vid analys av social praktik skedde det utifrån studiens teoretiska ramverk och i 

samband med skrivande av resultat och analys (kapitel 5).  

4.4 Studiens tillförlitlighet 
 

Mot bakgrund av studiens socialkonstruktionistiska ingångsvinkel och därmed 

antagandet om att det inte finns en absolut sanning om verkligheten har vi valt att 

använda ett av Gubas och Lincolns (1985, 1994, se Bryman 2011:353–354) 

grundläggande kriterier för bedömning av studien, nämligen tillförlitlighet. Gubas och 

Lincoln (ibid.) ställer sig tveksamma till att använda den kvantitativa forskningens 

begrepp validitet och reliabilitet och menar vidare att dessa begrepp förutsätter att 

samhällsforskaren ska avslöja en enda och absolut bild av den sociala verkligheten. 

Därför utarbetade de istället begrepp som ses som alternativ till validitet och 

reliabilitet. Trovärdighet är en av dem och som har följande delkriterier: 

 
• Trovärdighet utgår från tanken att det finns flera beskrivningar av den 

sociala verkligheten och där forskningen således ska redogöra en trovärdig 

beskrivning av vad forskningen gett, det vill säga resultatet (Bryman 

2011:354–355). 

     Trovärdigheten i studien är att vi utgått från de regler och riktlinjer som 

gäller för forskningsprocessen, men även specifika riktlinjer och förfaranden 

som gäller för CDA. Med tanke på att studien utgått från CDA som enligt oss 

är en övervägande tolkningsbaserad metod och teori – i alla fall i det här 

sammanhanget och utifrån studiens omfattning – har vi vid flera ställen i 

resultat och analys, men även i slutsats, påtalat att resultatet ska sättas i 

relation till händelsens art och därmed även textproduktionens kontext.  
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• Överförbarhet innebär att kvalitativa forskare ska skapa en så kallad ”tät 

beskrivning” av de detaljer som ingår i en kultur, vilket leder till att andra 

personer kan bedöma hur pass överförbar resultatet är till en annan miljö. 

Det innebär att fokus läggs på bland annat det kontextuellt unika i den 

sociala verkligheten som studeras (Bryman 2011:355). 

     Studien utgick från analys av 14 texter som uppkom i samband med en 

extraordinär händelse. Antalet artiklar och händelsens art gör att vi ställer 

oss mycket tveksamma till att resultatet går att överföra eller generalisera. 

Det är säkerligen möjligt att en annan person, som använder samma 

tidsavgränsning och verktyg/begrepp från CDA och MCDA kan komma fram 

till samma resultat. Det vi däremot menar och vill vara tydliga med, är att den 

framställning som görs av svenskhet och ”de Andra” som redovisas i 

resultatavsnittet, ska sättas i den kontext inom vilken den producerades.  

• Pålitlighet innebär att det finns en fullständig redogörelse av 

forskningsprocessens alla faser, det vill säga allt från problemformulering, 

urval, fältanteckningar, utskrifter till beslut rörande dataanalys och så vidare. 

Då pålitlighet kan jämföras med reliabilitet innebär skapandet av 

redogörelsen att samma resultat kan uppnås vid senare studier (Bryman 

2011:355).  

     I studien har vi redovisat alla de steg analysen genomgått innan vi kom 

fram till studiens resultat och vi anser därför att om studien replikeras är det 

möjligt att uppnå samma resultat. Vidare har studien utgått från de regler för 

hur och vad forskaren ska kolla efter när hen använder verktyg/begrepp som 

kommer från CDA och MCDA, vilket vi anser att även det ger en högre 

pålitlighet.  

• Möjligheten att styrka och konfirmera utgår också från tanken om att det 

inte går att få någon fullständig objektivitet i samhällelig forskning, vilket gör 

att detta delkriterie innebär att forskaren istället ska säkerställa att hen har 

agerat i god tro. Det medför att det ska vara tydligt att forskaren inte låtit 

egna värderingar påverka utförandet av och slutsatserna från en 

undersökning (Bryman 2011:355–356).  
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     För att säkerställa att vi inte låtit egna värderingar påverka utförandet 

hade vi innan analysen inte skapat några förplanerade diskurser som sedan 

skulle styra vår datainsamling och analys, utan diskurserna framträdde först 

under analysen. Diskurserna framträdde även efter genomläsning av hela 

dokument, det vill säga utskrivna artiklar, och inte utifrån enskilda stycken 

eller meningar.  

4.5 Etiska ställningstaganden 
 

Det finns fyra forskningsetiska riktlinjer som ska tas hänsyn till vid kvalitativa studier; 

informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav samt nyttjandekrav 

(Vetenskapsrådet 2002:7–15). Informationskravet innebär att respondenterna blev 

informerade om syftet med studien, att deltagande i studien var frivilligt och att de 

när som helst kunde välja att avbryta intervjun genom att exempelvis inte besvara 

vissa/alla frågor (ibid. 7); samtyckeskravet innebär att forskaren ska inhämta 

respondenternas samtycke om deltagande i studien (ibid. 9); konfidentialitetskravet 

innebär att respondenternas personuppgifter ska förvaras på ett sådant sätt att 

obehöriga inte kan ta del av dem (ibid. 12); och nyttjandekravet innebär att de 

uppgifter som samlats in om enskilda personer endast får användas för 

forskningsändamålet (ibid. 14).  

     Studiens material utgår från publicerade och offentliggjorda artiklar vilket leder till 

att informations-, samtyckes- och nyttjandekravet inte blir aktuellt då inga 

respondenter deltagit i studien. Vi anser att de personer som skrivit artiklarna har 

gett sitt samtycke innan publicering, men däremot finns inget samtycke för 

medverkan att delta i studien. Det innebär att vi inte kommer nämna några namn i 

studien utan artiklarna refereras till i form av sifferordningen 1-14, vilket då ska 

sättas i relation till konfidentialitetskravet. Däremot är vi medvetna om att läsaren 

kan återfinna journalisten eller skribentens namn vid läsning av dessa artiklar då 

länken till artiklarna finns med i källförteckningen.  
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5 Analys och resultat 

Under rubrik 5.1 kommer vi först att presentera konstruktionen av “vi” och “dem” då 

detta är ett övergripande tema som återkommer under hela analysen. I analysen har 

fem olika diskurser framträtt i framställningen av svenskhet och ”de Andra”. Under 

rubrik 5.2 återfinns diskursen: svenskhet (och västvärlden) vilken innebär att 

artiklarna har haft en stark vinkling åt att beskriva vad som uppfattas konstrueras 

svenskhet. Under rubrik 5.3 Diskursen: ”de Andra” framträdde fyra olika diskurser 

vilka kommer redovisar under rubrik 5.3.1 Terroristdiskursen, 5.3.2 ”Vi-hjälper-dem”-

diskursen, 5.3.3 Återvändardiskursen samt 5.3.4 ”de Andra” i svenskheten.  

5.1 Konstruktion av ”vi” och ”de Andra” 

 

Under den här rubriken ska vi fokusera på att beskriva vem, det vill säga vilken 

person, det är som får komma till tals i artiklarna och därmed bidrar till 

konstruktionen av svenskhet och ”de Andra”. Som skrivet i avsnittet om medias roll 

menar Fairclough (2001:42) att det oftare är regeringsföreträdare och chefer som 

kommer till tals än arbetslösa och butiksanställda, vilket innebär att det perspektiv 

som ges utrymme gör att media är delaktig i konstruktionen av olika identiteter. 

Även Benson och Woods (2015:817–818) undersökning visar att politiska företrädare 

var de auktoritära personer som ramade in invandringsfrågan. Vår analys finner 

liknande resultat så till vida att författarna till vissa artiklar kan ses som auktoritära 

personer, till exempel politiker, professor och biskop. Andra artiklar refererar 

och/eller citerar över lag till auktoritära personer eller myndighetspersoner, till 

exempel politiska företrädare, advokater, Rikspolischefen, Säpo och chefer över 

sjukvård och räddningstjänst. Det finns dock de artiklar som citerar intervjuade 

personer, men dessa är i övergripande anonymiserade på så sätt att de beskrivs som 

vittnen, bekant eller att informationen är ”källor till”. Det här är tecken på artiklarnas 

intertextualitet, där den manifesta intertextualiteten förekommer oftare än den 

implicita. Med andra ord är det vanligare att artiklarna explicit refererar eller citerar 

från andra texter eller uttalanden än att artiklarna implicit ”bygger” på andra texter 

(Fairclough 1992:85).  
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Vi menar att ovanstående kan tolkas på två olika sätt. Det ena sättet är att tolka 

det i relation till omständigheterna under vilket artiklarna är producerade, den 

extraordinära händelsen. Med tanke på att artiklarna skrevs direkt eller kort tid efter 

händelsen, är det enligt oss inte helt överraskande att den manifesta 

intertextualiteten blir så tydlig eftersom nyhetsmedia fortfarande söker svar från 

exempelvis Säpo och politiska företrädare – vilket leder till den frekventa 

användningen av referat och/eller citat. Det andra sättet är att tolka det som ett 

utslag för den hegemoniska position som auktoritära personer har, eller som 

reproduceras, inom nyhetsmedia. Med det menar vi att politiska företrädare, eller 

sådana myndigheter som Säpo, har en makt vilket har stabiliserats och naturaliserats 

över tid (Winter Jørgensen & Philips 2010:39). Därmed kan det även sägas finnas en 

acceptans i samhället att dessa auktoritära personer även ska stå för korrekt 

information på grund av den hegemoniska position de har. Det här går i linje med 

Faircloughs (2001:42) resonemang beskrivet ovan att regeringsföreträdare och 

chefer oftare kommer till tals än exempelvis butiksanställda, men även Benson och 

Woods (2015:817–818) undersökning som visar att politiska företrädare var de 

auktoritära personer som ramade in invandringsfrågan. 

5.2 Diskursen: svenskhet (och västvärlden) 
 

”Diskursen: svenskhet (och västvärlden)” avser hur svenskhet konstrueras med 

användning av olika begrepp som tolkas utgöra den svenskheten. Svenskhet 

konstrueras även i relation till andra västerländska nationer och städer, vilket tas upp 

i slutet av avsnittet.  

Artiklarna konstruerar inte svenskhet med historiska referenspunkter på samma 

sätt som Costelloes (2014:334–335) resultat om den franska enhetliga nationen i 

avsnittet tidigare forskning, det vill säga exempelvis Frankrikes återförening med 

Tyskland efter andra världskriget. Däremot finns en liknande retorik i studiens artiklar 

där den kollektiva enhetligheten och samhörigheten hänförs till Sveriges 

grundläggande samhällsvärderingar i form av demokrati, frihet och öppenhet vilket 

återspeglas i följande citat (se även artikel 3, 5 och 6 för liknande formuleringar); 
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… vi står allt mer övertygade om våra grundläggande samhällsvärderingar – 
öppenheten, demokratin, yttrandefriheten och inte minst tilliten till varandra 
och till samhället (artikel 4) 

 

Konstruktionen av Sveriges och Frankrikes nationella identiteter konstrueras således 

utifrån en liknande tanke om enhetlighet och samhörighet fast på olika sätt. Som 

Wodak (2006:112–113) skriver används ofta skriftliga uttalanden för att konstituera 

den nationella identiteten, med texter i form av exempelvis ”Sverige kommer klara 

utmaningen”. Citatet ovan, men även andra artiklar använder istället begreppet ”vi”, 

vilket vi tolkar är mer omhändertagande och inkluderande i jämförelse med att 

använda ett abstrakt begrepp som ”Sverige”. Med andra ord konstrueras 

svenskheten i det här fallet på ett mer personligt plan där ”vi” är tillsammans som ett 

kollektiv och inte nödvändigtvis som sammanbundna inom nationsgränser.  

     I artiklarna återfinns även beskrivningar för hur svenskheten uttrycks, både i direkt 

samband med den extraordinära händelsen men även i mer allmänna ordalag för vad 

som konstituerar svenskhet. I relation till händelsen beskrivs svenskhet med termer 

som gästvänlighet, hjälpsamhet och öppenhet på så sätt att behövande människor 

fick tillgång till privata hem och arbetsplatser (se ex. artikel 4, 6, 11). Mer generellt 

framställs svenskhet som försvarande av de tidigare nämnda grundläggande 

värderingarna, att svenskhet är anständighet, målmedvetenhet, trygghet, 

medmänsklighet, att klara utmaningar samt att svenskhet är att vilja vara bland 

likasinnade och att ha respekt för varandra (se ex. artikel 3, 4, 5, 6, 11).  

Vi tolkar att konstruktionen av svenskhet över lag innehåller låg interdiskursivitet, 

det vill säga att det inte förekommer andra diskurser i texterna. En låg 

interdiskursivitet innebär att texten reproducerar istället för förändrar bilden av vad 

som konstituerar svenskhet (Winther Jørgensen & Philips 2001:87). Som både Yuval-

Davis (2011:21) och Wodak (2006:112–113) menar är bland annat lojalitet och 

solidaritet de egenskaper som krävs för att känna gemenskap med och tillhöra den 

kollektiva gemenskapen, och det som konstituerar den nationella identiteten. Utifrån 

den här kontexten, alltså enbart vad gäller konstruktionen av svenskhet, tolkar vi den 

låga interdiskursiviteten således vara ett tecken på att lägga fokus på bland annat 

dessa två egenskaper för att skapa sammanhållning. Att, som i enlighet med Yuval-
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Davis (2011:10) resonemang om belonging och politics of belonging, artikulera 

känslan av att höra ihop och känna sig säker. Med ”över lag” i styckets första mening 

menar vi att vårt påstående är lite av en sanning med modifikation eftersom det finns 

en antydan till förändringdiskurs i artiklarna. Det här återkommer vi till i sista stycket 

i detta avsnitt.  

Svenskhet konstrueras i artiklarna av både den relationella och expressiva 

modaliteten, det vill säga texten pratar för andra och/eller uttrycker sanning eller en 

möjlig representation av verkligheten (Fairclough 2001:105). Båda modaliteter 

återfinns i citaten  
 

[f]ör att det kunde ha varit du som drabbades (artikel 11) 
 

[v]i kan inte blunda för att det finns de som vill skada vårt samhälle i grunden 
(artikel 3) 
 

[ä]ven om [terrordådet i Stockholm]är en fruktansvärd chock så kan vi inte 
påstå att det var oväntat (artikel 4) 
 

[v]i måste alltid samarbeta. Vi måste ta vara på varandra för att klara oss själva 
(artikel 5) 

 

De av oss fetmarkerade ord (kunde, kan inte, måste), konstruerar en känsla av 

samhörighet, där ”vi” måste stå enade och samarbeta mot det som uppfattas hota 

”oss”. Användningen av ”du” (artikel 11) förstärker även känslan av att du som läser 

är en del av ”oss” eftersom det lika gärna kunde vara ”du” som drabbades. Det sista 

citatet, artikel 5, är den som tydligast uttrycker den expressiva modaliteten i och med 

användning av ordet ”måste”, ett ord som enligt oss indikerar att det inte finns något 

alternativ. De övriga citaten tolkar vi innehålla både expressiv och relationell 

modalitet. Å ena sidan finns ett sanningsanspråk eller en möjlig representation av 

verkligheten då texterna beskriver en obestridlig fakta att någonting finns ”där ute” 

som vill/kan skada oss. Å andra sidan tolkar vi att texterna pratar för läsaren i den 

meningen att texten riktar sig mot läsare som på sätt och vis är naiva, exempelvis ”vi 

kan inte blunda för” (artikel 3) och ”kan … inte påstå att det var oväntat” (artikel 4).  

Samtliga ovan citat (artikel 3, 4, 5, 11) samt text ur artikel 1 och 14 använder 

frekvent pronomenet ”vi”. Som Fairclough (2000:152, se Machin & Mayr 2012:84) 
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menar skapar användning av ”vi” vaga uttalanden, vilket var något som återspeglades 

i artiklarna. Det inkluderande ”vi” (Fairclough 2001:106), det vill säga att både 

författare och läsare inkluderas i ”vi”, återfinns i textrader som  
 

[v]i väljer att leva i frihet. Vi väljer att leva i ett öppet samhälle (artikel 3) 
 

[m]åtte vi aldrig ge upp vår vilja till öppenhet (artikel 5) 
 

[s]å länge vi inte vill leva i ett fängelse går det inte att eliminera risken för terror 
(artikel 1) 

 

I de här fallen visas exempel på användning av pronomenet ”vi” att alla är 

inkluderade i detta ”vi”, både den/de som skrivit texten och läsaren. Dessa ”vi” som 

återfinns i citaten går nämligen inte enligt oss att byta ut mot andra ord då ersättning 

av ordet ”vi” i det här sammanhanget skulle bli ett bakvänt eller ologiskt 

resonemang, exempelvis ”så länge [staten] inte vill leva i ett fängelse”.   

Samtidigt finns det i olika artiklars meningar och stycken där pronomenet ”vi” går 

att bytas ut mot något annat ord för att tydliggöra vem ”vi” är, det vill säga 

exkluderande ”vi” (Fairclough 2001:106). Däremot är det svårt att i flertalet fall 

avgöra vilket ord ”vi” ska bytas ut till. Betänk till exempel meningarna  
 

[v]i måste … lägga större kraft på förebyggande av konflikter, på att förstå och 
hantera grundorsakerna till hat, radikalisering och våld (artikel 4, egen 
fetmarkering)  
 

[v]i måste hindra [IS] våldsideologi från att breda ut sig, och göra vad vi kan för 
att skydda särskilt utsatta minoriteter (artikel 14, egen fetmarkering) 

 

Dessa ”vi” kan, tillsammans med den övriga texten inom vilket citaten ingår, bytas ut 

mot exempelvis politiska företrädare, militären och/eller försvaret. Det innebär att 

citaten och texten i övrigt kan rikta ansvaret om förhindrande eller hantering av 

våldsbejakande ideologier till den politiska eller militära kontrollen eller maktens nivå 

– implicit i vår tolkning då även mena att exempelvis de politiska företrädarna är de 

som ska stå ansvariga för det misslyckande som händelsen i Stockholm då blir.  

I sammanhanget är det intressant att ta upp att framställningen, eller 

konstruktionen av svenskhet görs i relation till Europa och västvärlden, genom 

hänvisningar till andra terrordåd som då utförts i Sveriges närhet; Berlin, Bryssel, 
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London, Madrid, Nice, New York och Paris (se ex. artikel 1, 10, 14) eller länderna 

Storbritannien, USA och Frankrike (artikel 4). Det här ligger i linje med det Brune 

(2000:19–20; se även McEachrane & Faye 2001) beskriver att det finns skäl att anta 

att den svenska identitetsbildningen och vår syn på “främmande” människor har 

legat nära den europeiska – “‘vi’ i Sverige har i regel varit samma ”vi” som i Frankrike 

eller något annat europeiskt land” (Holmberg 1994:23, se Brune 2000:20). Vidare 

skriver även Edward Said (1995:202–207, se även Brune 2001:30) att det var under 

det kolonialistiska mötet med andra kulturer som västvärlden kom att definiera sig 

med föreställningar om överlägsen västerländsk kultur. Det betyder att svenskhet i 

det här sammanhanget konstrueras i relation till andra västerländska länder och 

städer med vilka svenskar känner tillhörighet. Således tolkar vi det som att ovan 

framställning av en västerländsk enighet och samhörighet reproducerar västvärldens 

föreställning, för att använda Saids ord, om överlägsenhet eller det som Fairclough 

(1992:94; 1995:67) benämner hegemonisk position. Som antyds ovan sker 

konstruktionen av svenskheten, och den västerländska identitetsbildningen, i mötet 

med andra kulturer. Den kollektiva identiteten, svenskhet, konstrueras nämligen i 

relation till en specifik grupp och blir synlig först när den sätts i relation till eller 

avgränsas från något annat (Brune 2001:30). Vad detta ”de Andra” är återkommer vi 

till under nästföljande rubrik, 5.3 Diskursen: ”de Andra”.  

Innan vi går vidare till konstruktionen av ”de Andra” vill vi nämligen först nämna 

att det finns två artiklar som till viss del går emot ovanstående, och som således är 

den ”förändringsdiskurs” vi tidigare nämnde. Den ena artikeln refererar även till 

Utøya och Norge i uppradningen av andra drabbade städer och länder i västvärlden 

(artikel 4). Dådet på Utøya begicks av en vit, kristen, högerextrem man – vilket inte 

var fallet med dåden i de andra städerna. Den andra artikeln (artikel 11) sätter inte 

alls händelsen i Stockholm 7 april i relation till andra västerländska, men däremot 

finns det i slutet av artikeln med en faktaruta som beskrev terrordåd i relation till där 

flest människor dör av terrorism; Irak, Afghanistan, Nigeria, Pakistan och Syrien. Det 

här är enskilda artiklar men vår tolkning är att de ger en viss interdiskursivitet i 

diskursen svenskhet. Hade empirin bestått av ett större antal nyhetsartiklar hade 
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kanske analysen gett fler skildringar i enlighet med dessa, vilket då hade kastat annat 

ljus på och gett annan diskussion om konstruktionen av svenskhet.  

5.3 Diskursen: ”de Andra”  
 

Diskursen: svenskhet (och västvärlden) fokuserade på att redogöra för hur svenskhet 

framställts, men som Olausson (2010:105) och Brune (2001:30) skriver bygger den 

kollektiva identiteten på förmågan att särskilja eller avgränsa ingruppen (svenskhet) 

från utgruppen. Det finns således ingen svenskhet om det inte kan sättas i relation till 

någon eller några som uppfattas inte vara en del av denna konstruerade kollektiva 

gemenskap. Diskursen ”de Andra” beskriver därmed vem eller vilka som svenskheten 

främst sätts i motsats till.  

Vi tolkar att framställningen och därmed konstruktionen av diskursen ”de Andra” 

innehåller hög interdiskursivitet där ”de Andra” konstrueras med andra diskurser vi 

valt att kalla ”terroristdiskurs”, ”vi-hjälper-dem-diskurs”, ”återvändardiskursen” 

samt ”’de Andra’ i svenskheten”. Således innebär det att ”de Andra” kan delas upp i 

fyra positioner och redogörs därför som fyra separata diskurser.   
 

5.3.1 Terroristdiskursen 
 

Inom terroristdiskursen förstås och konstrueras verkligheten främst utifrån en idé om 

att ”någon/något annan” hotar svenskheten, nämligen terrorister. Med tanke på 

under vilka omständigheter artiklarna producerats är det kanske inte så konstigt att 

just den här benämningen uppkommer. Terroristdiskursen tolkar vi ändock ligga i 

linje med det Bhabha (1994, se Yuval-Davis 2011:96–97) beskriver om att överdriva 

skillnaderna mellan ingrupp och utgrupp och där ”de Andra” är lika varandra. Lika 

varandra avser i det här sammanhanget att användning av epitetet ”terrorister” blir 

en hänvisning till en kollektiv och generaliserad typ (Machin & Mayr 2012:80–81). 

Terrorister blir därmed ett samlingsbegrepp för alla de individer som har eller kan 

tänkas begå terroristbrott och inte ett särskiljande utifrån ”terroristens” 

bakomliggande ideologiska ställningstaganden. Utifrån den här kontexten, alltså 

enbart i konstruktionen av terrorister, tolkar vi att konstruktionen görs genom en 
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tydlig gränsdragning, eller överdriven skillnad mot vad som konstituerar svenskhet 

(eller västvärlden), detta klargörs med följande citat: 
 

[t]erroristerna har inte lyckats uppnå någonting (artikel 8) 
 

[t]errorister ska inte tvinna [sic] oss på knä (artikel 6) 
 

[t]erroristerna gör ingen skillnad på Berlin, Stockholm eller Paris (artikel 1)  
 

Vår tolkning är således att gränsdragningen eller skillnaden mellan svenskhet och 

terrorister, är att terroristerna är någon som har annan härkomst än svensk. Det här 

resonemanget blir extra tydligt under återvändardiskursen, rubrik 5.3.3, där svenska 

medborgare symboliskt fråntas sitt medborgarskap efter att ha varit i exempelvis 

Syrien för att kriga för IS.  

     Ett annat sätt att referera till ”dem” är att ”de” utför terrordåd;  
 

[t]errorns mål är att få samhället att sluta sig och bli lamslagna av skräck (artikel 
3)  
 

[t]errorn sprider sig globalt och våldet som metod för att påverka 
samhällsutvecklingen har kommit allt närmare (artikel 4)  

 

Citaten konstruerar således ”de Andra” med negativt laddade ord vilka medför 

associationer till antingen ett generaliserat ”andra” eller personifierade händelser – 

vilka tillsammans därmed utgör ett hot mot den samhällsordning och 

sammanhållning som beskrevs under Diskursen: svenskhet (och västvärlden). Det vill 

säga att terroristerna eller ”de” som begår terrordåd med sina handlingar vill eller 

försöker förstöra den svenska gemenskapen, samhörigheten och friheten. Detta görs 

genom att 
 

… destabilisera, skapa kaos och fruktan och polarisera samhället [och] att med 
små medel uppnå stor skada och därmed få samhället där [terrordådet] utövas 
att på sikt implodera (artikel 10)  
 
… få samhället att sluta sig och bli lamslagna av skräck (artikel 3).  

 

Vem terroristerna är, är i sammanhanget beskrivet i generaliserande termer, 

samtidigt som terrordåd blir en social aktör vilket agerar utan mänsklig påverkan eller 
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kontroll (Machin & Mayr 2012:80–81, 171). Denna beskrivning är exempel på hur 

konstruktionen av ”de Andra” distanseras och marginaliseras (Wodak 2006:112–113), 

som ett okänt ”de Andra” men ändå ”någon” som uppfattas hota samhällen.  

Den expressiva modaliteten återfinns i att  
 

[t]eoretiskt skulle [terrordådet] kunna vara ett vansinnesdåd utan politiska 
kopplingar … Vi vet ännu inte vem som ligger bakom detta dåd men mönstret 
tyder på att det kan vara islamistisk terror (artikel 1, egen fetmarkering) 
 

[m]ycket av förklaringen till dåden verkar man kunna hitta i gärningsmannens 
egen biografi (artikel 14, egen fetmarkering)  
 

[f]örövaren kan ha inspirerats av attacken i London den 22 mars (artikel 1, egen 
fetmarkering)  

 

Dessa citat är exempel på hur texter lägger fram möjliga representationer av 

verkligheten i relation till terror eller vad som ingår i detta begrepp. Det första citatet, 

artikel 1, tolkar vi även försöker undkomma sanningsanspråket genom att först 

skriva ”vansinnesdåd utan politiska kopplingar” för att sedan övergå till att det kan 

vara islamistisk terror – sammanlänkande med ett ”men”. Som Fairclough (1992:76) 

skriver är konstruktionen av sociala identiteter ett resultat av hur människor väljer 

att formulera sig, det vill säga hur hen använder sin vokabulär och grammatik. Just 

den här texten är i vår tolkning ambivalent i representationen och konstruktionen, 

men där de negativt laddade orden ”islamistisk terror” är det som står ut och därmed 

leder till att texten före mer eller mindre blir irrelevant.  
 

5.3.2 ”Vi-hjälper-dem-diskursen” 
      

… [våld i stora befolkningscentra] är fruktansvärt, i synnerhet för religiösa 
minoriteter att leva under IS förtryck! Men att tro att alla de människor som 
sett sina nära och kära dödade, sina hem sönderbombade och som själva drivits 
på flykt, skulle hälsa de anfallande som befriare är mer än naivt” (artikel 14, 
egen fetmarkering).  

 

Citatet ovan är ett exempel på relationell modalitet och där texten pratar för 

civilbefolkningen och att ”vi” är naiva som tror att ”de” kommer hälsa kriget mot IS 

välkommet. Innehållet i citatet behöver inte vara fel, men den kan sägas lägga orden i 
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mun på andra – i det här fallet en stor, heterogen grupp människor. Samtidigt går det 

att tolka att citaten uttrycker en möjlig representation av verkligheten, vilket gör att 

citaten även innehåller expressiv modalitet. Det här går i linje med det Pickering 

(2001: xiii) menar, att när nyhetsrapportering pratar för och om de som 

representeras är det ett sätt där individer och grupper blir sedda som ”de Andra”. I 

det här citatet är de explicit konstruerade ”de Andra” civilbefolkningen, som artikeln 

pratas för, men även ”de Andra” i form av medlemmar i IS. Utifrån läsning av hela 

artikeln varifrån citatet ovan är taget tolkar vi att civilbefolkningen utsätts för 

ett ”dubbelt förtryck” – det vill säga både från IS och från en USA-ledd koalition i 

kriget mot terrorismen. Därmed tolkar vi att det finns en hegemonisk och ideologisk 

kamp ”där borta” – mellan civilbefolkningen och IS – men då det inte är studiens 

syfte att analysera den kampen låter vi det vara en notering.  

Utöver att prata för andra indikerar även citatet att pronomenet ”vi” befinner 

oss ”där” för att hjälpa ”dem”, det vill säga civilbefolkningen men även militären. I 

likhet med konstruktionen av svenskhet är otydligt vem ”vi” är som exempelvis  
 

måste … lägga större kraft på förebyggande av … och … hantera de brinnande 
konflikter[na] … som alldeles uppenbart fungerar som katalysatorer för 
radikalisering och terror (artikel 4, egen fetmarkering)  

 

Förutom att citatet är ytterligare ett exempel på den expressiva modaliteten, det vill 

säga uttrycker ett sanningsanspråk (Fairclough 2001: 105) är ”vi” ett 

exkluderande ”vi”, där det är mycket troligt att ”vi” kan ersättas med exempelvis 

politiska företrädare och/eller försvaret. Den implicita tolkningen blir därmed att 

försvarsmakten och de politiska företrädarna är de instanser som ska stå ansvariga 

för det misslyckande händelsen i Stockholm då blir, att dessa inte lyckats skydda 

Sverige. Det är nämligen även ”vi” som utbildar och ”ger råd till kurdiska 

peshmergastyrkor” (artikel 14) i försvaret mot IS.  

”Vi” måste utöver det även bekämpa terrorismen ”där borta” eller med andra 

ord: ”vi” i väst, ska hjälpa ”dem” i sina länder för att förhindra våldet, radikaliseringen 

och/eller IS spridning. I och med sådana formuleringar konstrueras och representeras 

världen utifrån ”vi” i väst och ”de Andra”, och vi tolkar att den sociala identiteten 

hos ”de Andra” konstrueras utifrån en hjälplöshet. Det går i linje med Brunes 
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(2001:30) resonemang om konstruktionen av ”vår” överlägsenhet och ”deras” 

underlägsenhet men även det socialkonstruktionistiska synsättet där ”vi” antar 

att ”vårt” sätt att förstå och hantera världen är bättre, mer sann än ”deras” (Burr 

1995:4).  
 

5.3.3 Återvändardiskursen 

 

Blinder och Allens (2016:34–35) resultat i sin studie visar i relation till ovanstående 

två diskurser att konsekvenserna av vad som väljs att beskrivas, eller konstrueras i 

media även kan skada integration genom att alienera invandrare. Negativa skildringar 

kan skapa ett klimat av rädsla vilket är ett hinder för integration. Media konstruerar 

således förståelsen av hur “invandrare” är, på selektiva och ofullständiga sätt. Att 

beskriva identiteter kan influera både objekt och publik, där objektet exempelvis kan 

vara invandrare som ses hota den egna livsstilen och nationella värderingar 

(Olausson 2010:142). Det här blir extra tydligt när det kommer till de 

representationer och konstruktioner som görs av ”de Andra” som återvänt från 

exempelvis Syrien, där ”de” deltagit i strider för IS. Betänk till exempel följande citat: 
 

300 svenska medborgare, de flesta med ursprung i Mellanöstern, har rest till 
Syrien eller Irak för att strida på IS sida. Av dessa har över hundra återvänt … 
Det är alldeles för tidigt att säga om det är en sådan återvändare som ligger 
bakom dådet i Stockholm, men Säpo har pekat ut dessa som särskilt farliga … 
(artikel 1) 

 

Att använda sådana formuleringar skapar en bild av att ”de” generaliserade ”Andra” 

finns bland oss. Här avses ”de Andra” som radikaliserats och åkt till Syrien för att 

strida för IS, men som sedan återvänt till Sverige. När ”de” är i Sverige är ”de” 

därmed svåra att upptäcka och kan vara ”vem som helst”. Den sociala identitet som 

återvändande svenska medborgare får består i det här fallet enbart i att hänvisa 

till ”deras” ursprung samt att ”de” är särskilt farliga. Att använda ”300 svenska 

medborgare” och i samma mening beskriva att ”de flesta [har sitt] ursprung i 

Mellanöstern” gör att dessa individer konstrueras som inte riktiga svenskar. Således 

särskiljs ”de” från det svenska samhället och sitt medborgarskap för att istället sättas 
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ihop med sitt ursprung. Den här tolkar vi är ett tydligt exempel på stereotypisering 

(Pickering 2001:2-3) där det skapas en homogen social grupp som fixeras till 

marginaliserade positioner. Dessa ”de Andra” förminskas således till deras 

stereotypiska karakteristik, blir objektifierade och förnekas sin mänsklighet (ibid. 73). 

Artikeln, varifrån ovan citat är hämtat, publicerades ungefär tre timmar efter 

händelsen och beskriver samtidigt att det i dagsläget är svårt att veta om dådet 

utförts av en av dessa återvändare. Bisatsen till denna mening lyder “men Säpo har 

pekat ut dessa som särskilt farliga …” (artikel 1, egen fetmarkering). Den expressiva 

modaliteten (Fairclough 2001:105), det vill säga sanningsanspråket, samt den 

implicita tolkningen är att artikeln betonar svenskheten och “annanheten”, och 

placerar dessa “särskilt farliga” återvändare inom det svenska samhället. I och med 

att ”de” ges en smal och negativ bild i enlighet med Pickerings resonemang (2001: xiii) 

om att arrangera vissa typer av människor, innebär framställningen att ”de” blir svåra 

att identifiera och upptäcka bland ”oss”. Detta exemplifieras tydligt med avslutande 

citat:    
 

Fram till idag har Sverige haft tur. Vi var nära att få vårt eget 11 september i 
julhandeln för sju år sedan när självmordsbombaren Taimour Abdulwahab 
sprängde sig själv … Lyckligtvis fungerade inte hans hemmagjorda bomb och 
han dödade bara sig själv … Det oroväckande med honom var att han passerade 
helt utanför polisens radar. Ingen hade koll på att han radikaliserats. Han var en 
så kallad ”lone wolf”. De är allra svårast att stoppa (artikel 1) 

 

Samtidigt blir Taimour Abdulwahab i det här citatet en specificerad person. Även 

artikel 2 specificerar mannen och skriver att i ”december 2010 sprängde en ensam 

man, Taimour Abdulwahab, en kroppsbomb”. Att specificera en person leder till att 

läsaren känner att hen kommer närmre och ibland känner empati för personen som 

omskrivs (Machin & Mayr 2012:80–81). Däremot sätts Taimour Abdulwahab även i 

samband med ett generaliserat begrepp, självmordsbombare eller ensam man (som 

bär en kroppsbomb). Som Yuval-Davis (2011:21) skriver är ett av kriterierna för att 

vara med i den kollektiva gemenskapen krävs gemensam härkomst. I och med att 

namnge Taimour Abdulwahab kan det således tolkas som bevis för att han inte delar 

den gemensamma bakgrunden. Genom att benämna honom genom både 
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generalisering (självmordsbombare) och specificering (inte ”svenskt namn”) tolkar vi 

att det tillsammans skapar en negativ representation och konstruktion av Taimour 

Abdulwahab och inte för att skapa empati för honom.   

  

5.3.4  ”de Andra” i svenskheten 
   

Diskursen ”de Andra” i svenskheten är ”någon annan” inom den svenskhet som 

beskriva under rubrik 5.2. Det är således sociala identiteter vilka konstrueras i 

relation till ”oss” men ”de” är eller kan bli en så kallad ytterlighet inom svenskheten. 

Ytterligheten i det här avseendet är ”de” personer som är, eller uppmanas avstå från, 

främlingsfientlighet.  För att förtydliga diskursen har vi valt att redogöra 

resonemanget i en av oss skapad figur.  

 
I figuren återfinns svenskheten i enlighet med diskursen: svenskhet (och västvärlden) 

i mitten och där ”diskursen: ”de Andra” som diskuterades under rubrik 5.3.1, 5.3.2 

och 5.3.3 återfinns till höger. Linjen mellan svenskhet och dessa ”de Andra” är 

heldragen för att visuellt belysa motsatsförhållanden mellan diskurserna. Linjen 

mellan svenskhet och ”de Andra” inom svenskheten är å sin sida vågformat för att 

(motsats)förhållandet inte är lika tydligt. Det blir således ett spektrum mellan 

svenskhet och ”de Andra” i svenskheten där konstruktionen av sociala identiteter kan 

hamna någonstans längst med den vågade linjen.   
  

Vi lever redan med en stark polarisering. Terrorattacker göder polariseringen. 
Ställer människor mot människor, religioner mot religioner, åskådning mot 
åskådning … Rädslan breder ut sig, tilliten minskar och viljan till att sträcka ut 
sin hand mot den okände avtar (artikel 5) 

 

… i en tid av populism, främlingsfientlighet och politisk radikalisering (artikel 4) 
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[terrorismens syfte är att] skapa kaos och fruktan och polarisera samhället där 
de utförs (artikel 10)  
 

ingenting skrämmer upp människor så som när andra helt vanliga individer som 
de själva slumpmässigt drabbas av terror (artikel 1).  

 

Vår tolkning av citaten ovan, artikel 1, 4, 5 och 10, gör att de uttrycker innebörden 

av den expressiva modaliteten men där inga hjälpverb används. Vi tolkar citaten 

ovan att de antingen uttrycker sanning eller en möjlig representation av verkligheten 

(Fairclough 2001:105), det vill säga att vi lever i en tid med främlingsfientlighet och 

polarisering. Dessa citat uttrycker samtidigt en oro över att det finns människor vilka 

kommer använda händelsen i Stockholm som en trigger för omotiverad rädsla – och i 

förlängningen en främlingsfientlighet. Därmed konstrueras ett ”de Andra” bland ”oss” 

innanför Sveriges gränser – ”de” som antas triggas igång av den extraordinära 

händelsen i Stockholm. ”De” är dock generaliserade och finns i periferin då 

innebörden i citaten inte explicit riktar sig till läsaren utan någon annan, det vill 

säga ”de/dem” som är eller kan bli främlingsfientliga. Det finns dock två citat som 

använder hjälpverb;  
 

[m]åtte vi aldrig ge upp vår vilja till öppenhet (artikel 5, egen fetmarkering) 
 

terroristen har lyckats sprida sorg, lidande och rädsla (artikel 6, egen 
fetmarkering)  

 

Det första citatet, artikel 5, tolkar vi vara relationell i den bemärkelsen att citatet 

vädjar till, eller pratar för läsaren genom att använda en enligt oss ”svagare form” av 

måste (Fairclough 2001:105). Det andra citatet, artikel 6, tolkar vi vara expressiv 

modalitet då citatet genom användning av ”har” uttrycker en obestridlig sanning 

(ibid. 106). 

Artikel 4, 5 och 10 beskriver explicit att vi lever i en tid med polarisering, 

främlingsfientlighet och populism. Dessa tre ord tolkar vi vara personifierade och är 

således begrepp som har tilldelats mänskliga kvalitéer och förmågor och döljer 

vem ”de” faktiska aktörerna är (Machin & Mayr 2012:171). De kan lika gärna avse ”de” 

personer som redan har en främlingsfientlig världsbild, ”de” som redan delar in 
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människor i stereotypa kategorier, eller att det finns risk att det är fler än ”dem” som 

låter sig ledas av denna främlingsfientliga världsbild.  

Vi tolkar att i och med användning av personifierade begrepp, tillsammans med 

de ovan beskrivna generaliserade ”dem”, konstrueras ett ”dem” som ”vi” inte vet 

vem ”de” är. I likhet med diskurserna i rubrik 5.3.1 och 5.3.3 finns ”de” således inte 

så länge ”de” inte utmärker sig men ”de Andra” är ändå någonting som måste 

hanteras:  
 

… vi kommer tillsammans med civilsamhället i Stockholm, forskare och experter, 
rättsväsendet och de krafter vi har i statens verksamheter arbeta för att 
bekämpa en politisk radikalisering med våld på agendan” (artikel 3) 

 

Ovan resonemang ska dock ses i relation till, eller i samband med det som medialt 

beskrivs och konstrueras i övrigt om det som hände i Stockholm. I Schemers 

(2012:751) och Boomgaarden och Vliegentharts (2007:404–407, 413) studier påvisas 

nämligen att negativa, stereotypa representationer av invandrare även konstruerar 

negativa, stereotypa attityder bland allmänheten. Det är således vår tolkning att 

händelsen i sig inte ska ses som orsaken i orsak-verkan-förhållandet mellan 

händelsen och främlingsfientlighet, utan en av flera bidragande faktorer.  
 

6 Slutsats och diskussion 

Mot bakgrund av nyhetsmedias viktiga roll i konstruktionen av sociala identiteter och 

att nyhetsrapportering tenderar att vara mer stereotyp och vinklad i samband med 

katastrofer (se Brune 2000; Fairclough 1995; Loseke 2010; Olausson 2010, Öhman et 

al 2016), var studiens syfte att med hjälpar av CDA analysera hur svenskhet och ”de 

Andra” framställs och konstrueras i samband med den extraordinära händelsen i 

Stockholm den 7 april 2017. Studiens syfte ledde fram till följande frågeställningar: 
 

• Hur framställs svenskhet och “de Andra” i en nyhetsmedia samband med den 

extraordinära händelsen i Stockholm den 7 april 2017? 

• Vilka diskurser framträder och hur kan dessa analyseras som sociala 

konstruktioner? 
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Tidigare forskning och det teoretiska ramverket påvisar att nyhetsmedia i allra högsta 

grad är delaktiga när det gäller konstruktioner av sociala identiteter. Resultaten av 

vår analys indikerar att även en stereotyp och vinklad framställning av svenskhet 

och ”de Andra” sker i den här studiens kontext och sammanhanget. 

     Resultatet visar att svenskheten konstrueras i relation till exempelvis samhällets 

grundläggande värderingar, demokrati, frihet och öppenhet. Det här är begrepp som, 

om vi utgår från Yuval-Davis (2006:20–21) resonemang om belonging och politics of 

belonging, tas för givet i vårt samhälle, men som formuleras och artikuleras i 

samband med den extraordinära händelsen i Stockholm. Språket i texterna, i relation 

till konstruktionen av svenskhet, tolkar vi således ge uttryck för en omhändertagande 

känsla, en kollektiv omsorg, men även i en tydlig relation i försvaret mot ”något 

annat”.  

     Resultatet visar vidare att detta ”något annat”, som svenskheten sattes i relation 

till, främst handlade om ”de Andra” som i terrorister eller återvändare, men även 

att ”vi” (svenskar/västvärlden) ska hjälpa ”dem där borta” i kriget mot terrorismen. 

Det är därmed tre diskurser som har olika sätt att tolka och konstruera 

problematiken med terrorism. Det ”de Andra” har gemensamt är att ”de” inte finns i 

svenskheten utan sätts i en motsats till den. Däremot var det intressant att 

diskursen ”’de Andra’ i svenskheten” framträdde under analysen gång. Med tanke på 

händelsens art var det, enligt oss, inte en given diskurs som skulle framträda. 

Däremot menar vi inte att det enbart är positivt att den framträder. Det är positivt på 

så sätt att texternas oro för ökande främlingsfientlighet kan sägas ge uttryck för och 

värna om mänskliga rättigheter och allas lika värde. Däremot kan det även tolkas som 

ett indirekt skuldbeläggande på människor vilka uppfattas vara ”inte som oss”. Med 

det menar vi att skulden för främlingsfientlighet läggs på ”andra” människor än ”de” 

som är/blir främlingsfientliga – som går ansvarsfria från sitt ställningstagande.  

När det kommer till den mängd empiri som ingått i analysen ställer vi oss 

samtidigt mycket tveksamma till att den är tillräcklig för att beskriva en generell bild 

av konstruktionen av ”vi” och ”de Andra” inom nyhetsmedia. Utifrån studiens art och 

omfattning är empirin tillräcklig och relevant, och vårt resultat är inte heller ett 

sanningsanspråk utan kontextuellt bundet. Med andra ord är resultatet av analysen 
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utifrån den empiri vi använt, och hade andra och/eller fler artiklar ingått i analysen är 

det således möjligt att vi fått ett annat resultat.  

Vad gäller val av teoretiskt ramverk, främst CDA, menar vi att styrkan i dessa 

ligger i att de är bra och kraftfulla verktyg för att finna svar på studiens syfte och 

frågeställningar. Under analysens gång märkte vi dock hur komplex och omfattande 

metod CDA är. Det här hör nog mer ihop med våra bristande förkunskaper i lingvistik 

än någonting annat. Det krävdes därmed mycket läsning och tankeverksamhet för att 

skapa förståelse för dimensionerna och det dialektiska förhållandet av diskurser, det 

vill säga text, diskursiv praktik och social praktik. När denna förståelse uppnåtts anser 

vi att metoden är utmärkt för att analysera hur sociala identiteter konstrueras – i all 

form av text.  

Avslutningsvis vill vi återigen påpeka att studiens resultat enbart ska ses som 

indikation på en social konstruktion av ”vi” och ”de Andra”. Studien kan ses som ett 

litet bidrag till debatten om konstruktionen av sociala identiteter, men inte som ett 

generaliserbart resultat. Resultatet är sprunget ur den empiri som ingått i analysen 

och är en sanning av flera hur svenskhet och ”de Andra” konstrueras. Ytterligare en 

invändning är att även om en ny analys görs på samma artiklar är det inte heller 

säkert att samma resultat uppnås. Vi bär nämligen alla med oss våra egna tankar, 

övertygelser och erfarenheter in i studien – vilket gör att vi gör egna enskilda 

tolkningar av resultatet. 
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Bilaga 1 Artikelsammanställning 
 

I bilaga 2 har vi utifrån publiceringsdatum sammanställt de artiklar vilka har ingått i 

analysen. Under varje artikel återfinns även typ av artikel. 
 

Artikel 1 

Titel: Bara en tidsfråga innan Sverige skulle drabbas.  
Publicerad: 2017-04-07 

Typ: Debattartikel 
 

Artikel 2 

Titel: Man i huva efterlyst efter lastbilsdåd. 

Publicerad: 2017-04-07 

Typ: Nyhetsartikel 
 

Artikel 3 

Titel: Stockholm böjer sig inte för fega mördare. 

Publicerad: 2017-04-08 
Typ: Debattartikel 
 

Artikel 4 

Titel: Vi väljer hur attacken ändrar landet Sverige.  

Publicerad: 2017-04-08 
Typ: Debattartikel 
 

Artikel 5 

Titel: Idag är jag stolt över stockholmarna.  

Publicerad: 2017-04-08 
Typ: Debattartikel 
 

Artikel 6 

Titel: Terrorister ska inte tvinna oss på knä.  

Publicerad: 2017-04-08 
Typ: Ledare, krönika 
 

Artikel 7 

Titel: Vad vi vet om den misstänkte Rakhmat Akilov, 39..  

Publicerad: 2017-04-08 



 
 

Typ: Nyhetsartikel 
 

Artikel 8 

Titel: Rakhmat Akilov, 39, misstänks för attacken på Drottninggatan.  

Publicerad: 2017-04-09 
Typ: Nyhetsartikel 
 

Artikel 9 

Titel: Rakhmat Akilov erkände sig skyldig till terrorbrott.  

Publicerad: 2017-04-11 

Typ: Nyhetsartikel 
 

Artikel 10 

Titel: Terroristerna har inte lyckats uppnå någonting.  

Publicerad: 2017-04-12 
Typ: Kolumnist 
 

Artikel 11 

Titel: Man behöver inte gråta högst för att sörja mest.  

Publicerad: 2017-04-14 
Typ: Kolumnist 
 

Artikel 12 

Titel: Uzbekistan: Varnade om Akilov före dådet.  

Publicerad: 2017-04-14 
Typ: Nyhetsartikel 
 

Artikel 13 

Titel: Här fångas han på film – före attacken.  

Publicerad: 2017-04-16 

Typ: Nyhetsartikel 
 

Artikel 14 

Titel: Är terrordåd i Sverige en risk ni räknar med?  

Publicerad: 2017-04-19 
Typ: Debattartikel 
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