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ABSTRAKT  
Media har i uppgift att förmedla nyheter och dess förmåga att konstruera och framställa olika               

perceptioner är en maktfaktor i samhället. En medial bild kan tolkas av socialarbetare och              

påverka hur denne uppfattar sina medmänniskor, klienter och deras sociala problem. Denna            

studie belyser hur terrorattackerna i Kenya år 2013 och Frankrike år 2015 skildrades i              

webbaserad nyhetsmedia i Sverige och hur dess diskurser påverkar postkoloniala          

maktstrukturer. Analysen av nyhetsrapporteringar utgår från Teun van Dijks kritiska          

diskursanalys om hur media genom sin rapportering konstruerar och reproducerar diskurser.           

Materialet som ligger till grund för analysen omfattas av 17 svenska nyhetsartiklar som             

producerades av två primära nyhetskällor, Aftonbladet och Expressen. I analysen har tre            

stegsmodellen av Börjesson och Palmblad (2007), inramningsteori av Goffman (1961) och           

postkolonialt perspektiv använts och varit teoretiska utgångspunkter i analysen. Två diskurser           

identifierades: “offer” samt “Vi och Dom” som i sin tur delades upp i underteman:              

‘’dödssiffra’’, ‘’offerbetoning’’ och ‘’global och lokal påverkan’’,       

‘’västerlänningscentrering’’ samt ‘’globala aktörers reaktioner’’. Resultatet tydliggör att        

nyhetsrapporteringar av terrorattackerna i Kenya respektive Frankrike återger postkoloniala         

idéer om det västerländska perspektivet som viktigast. Detta syns genom att berörda parter             

inte kommer till tals i nyhetsrapporteringar i Kenya och att identifikation med berörda i              

terrorattacken i Frankrike är tillsynes starkare. I relation till det sociala arbetet signalerar             

diskurserna att svenska medier producerar och konstruerar postkoloniala värderingar som          

riskerar att permanenta en härskande postkolonial syn där icke-västerländska människors eller           

samhälles lidande inte är lika viktigt.      

Nyckelord: Terrorism, Media, Kenya, Frankrike, Kritisk diskursanalys, Postkolonialism, 

Maktstrukturer 

 

 

 

 

2 
 



 
 

FÖRORD 
Författarna vill ägna ett enormt tack till sina familjer och det stöd de under kursens gång givit. 

Detta har varit ovärderligt. Ännu ett tack vill tillägnas till författarna emellan, för det tålamod, 

respekt, samarbete och gemenskap som detta arbete inneburit.  

Ett tack tillägnas också författarnas handledare Charlotte Andoh-Appiah för det stöd som 

mottagits genom arbetet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 
 



 
 
INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

ABSTRAKT 2 

FÖRORD 3 

1.INLEDNING 5 

1.1 Bakgrund och problemformulering  5 

1.2 Syfte och frågeställningar 6 

1.3 Avgränsningar 7 

1.4 Definitioner/Begrepp 7 

2. TIDIGARE FORSKNING 10 

2.1 Nyhetsporträttering av terrorism 10 

2.2 Medias influenser på mottagarna 11 

2.4 Teoretiska perspektiv 12 

3. METODOLOGISKA ÖVERVÄGANDEN 15 

3.1 Vetenskaplig utgångspunkt 15 

3.2 Metod 15 

3.3 Urval 17 

3.4 Datainsamling 18 

3.5 Databearbetning och analys 20 

3.6 Tillförlitlighet och pålitlighet 21 

3.7 Etiska ställningstaganden 22 

3.8 Arbetsfördelning 24 

4. RESULTAT 25 

4.1 Bakgrund 25 

4.2 Diskursen ‘’offer’’ 26 

4.3 Diskursen ‘’Vi och Dom’’ 31 

5. DISKUSSION 37 

5.1 Slutsats 37 

5.2 Identifiering av diskurser i medias skildring 38 

5.3 Medias konstruktion av känslor och reaktioner 40 

5.4 Medias konstruktion och reproduktion av postkoloniala maktstrukturer 42 

5.5 Relevansen för socialt arbete 43 

5.6 För- och nackdelar av vald metod 43 

5.7 Förslag till fortsatt forskning 44 

REFERENSER 46 

4 
 

https://docs.google.com/document/d/1HkYmWWzuu4J3mXHkAMRcsFYBD0zpSNfMCShaF_M6xlM/edit?ts=5e11c29d#heading=h.30j0zll
https://docs.google.com/document/d/1HkYmWWzuu4J3mXHkAMRcsFYBD0zpSNfMCShaF_M6xlM/edit?ts=5e11c29d#heading=h.1fob9te
https://docs.google.com/document/d/1HkYmWWzuu4J3mXHkAMRcsFYBD0zpSNfMCShaF_M6xlM/edit?ts=5e11c29d#heading=h.3znysh7
https://docs.google.com/document/d/1HkYmWWzuu4J3mXHkAMRcsFYBD0zpSNfMCShaF_M6xlM/edit?ts=5e11c29d#heading=h.3znysh7
https://docs.google.com/document/d/1HkYmWWzuu4J3mXHkAMRcsFYBD0zpSNfMCShaF_M6xlM/edit?ts=5e11c29d#heading=h.2et92p0
https://docs.google.com/document/d/1HkYmWWzuu4J3mXHkAMRcsFYBD0zpSNfMCShaF_M6xlM/edit?ts=5e11c29d#heading=h.2et92p0
https://docs.google.com/document/d/1HkYmWWzuu4J3mXHkAMRcsFYBD0zpSNfMCShaF_M6xlM/edit?ts=5e11c29d#heading=h.2et92p0
https://docs.google.com/document/d/1HkYmWWzuu4J3mXHkAMRcsFYBD0zpSNfMCShaF_M6xlM/edit?ts=5e11c29d#heading=h.3dy6vkm
https://docs.google.com/document/d/1HkYmWWzuu4J3mXHkAMRcsFYBD0zpSNfMCShaF_M6xlM/edit?ts=5e11c29d#heading=h.2s8eyo1
https://docs.google.com/document/d/1HkYmWWzuu4J3mXHkAMRcsFYBD0zpSNfMCShaF_M6xlM/edit?ts=5e11c29d#heading=h.17dp8vu
https://docs.google.com/document/d/1HkYmWWzuu4J3mXHkAMRcsFYBD0zpSNfMCShaF_M6xlM/edit?ts=5e11c29d#heading=h.3rdcrjn
https://docs.google.com/document/d/1HkYmWWzuu4J3mXHkAMRcsFYBD0zpSNfMCShaF_M6xlM/edit?ts=5e11c29d#heading=h.26in1rg
https://docs.google.com/document/d/1HkYmWWzuu4J3mXHkAMRcsFYBD0zpSNfMCShaF_M6xlM/edit?ts=5e11c29d#heading=h.lnxbz9
https://docs.google.com/document/d/1HkYmWWzuu4J3mXHkAMRcsFYBD0zpSNfMCShaF_M6xlM/edit?ts=5e11c29d#heading=h.35nkun2
https://docs.google.com/document/d/1HkYmWWzuu4J3mXHkAMRcsFYBD0zpSNfMCShaF_M6xlM/edit?ts=5e11c29d#heading=h.1ksv4uv
https://docs.google.com/document/d/1HkYmWWzuu4J3mXHkAMRcsFYBD0zpSNfMCShaF_M6xlM/edit?ts=5e11c29d#heading=h.44sinio
https://docs.google.com/document/d/1HkYmWWzuu4J3mXHkAMRcsFYBD0zpSNfMCShaF_M6xlM/edit?ts=5e11c29d#heading=h.2jxsxqh
https://docs.google.com/document/d/1HkYmWWzuu4J3mXHkAMRcsFYBD0zpSNfMCShaF_M6xlM/edit?ts=5e11c29d#heading=h.z337ya
https://docs.google.com/document/d/1HkYmWWzuu4J3mXHkAMRcsFYBD0zpSNfMCShaF_M6xlM/edit?ts=5e11c29d#heading=h.1y810tw
https://docs.google.com/document/d/1HkYmWWzuu4J3mXHkAMRcsFYBD0zpSNfMCShaF_M6xlM/edit?ts=5e11c29d#heading=h.1ci93xb
https://docs.google.com/document/d/1HkYmWWzuu4J3mXHkAMRcsFYBD0zpSNfMCShaF_M6xlM/edit?ts=5e11c29d#heading=h.3whwml4
https://docs.google.com/document/d/1HkYmWWzuu4J3mXHkAMRcsFYBD0zpSNfMCShaF_M6xlM/edit?ts=5e11c29d#heading=h.2bn6wsx
https://docs.google.com/document/d/1HkYmWWzuu4J3mXHkAMRcsFYBD0zpSNfMCShaF_M6xlM/edit?ts=5e11c29d#heading=h.qsh70q
https://docs.google.com/document/d/1HkYmWWzuu4J3mXHkAMRcsFYBD0zpSNfMCShaF_M6xlM/edit?ts=5e11c29d#heading=h.1pxezwc
https://docs.google.com/document/d/1HkYmWWzuu4J3mXHkAMRcsFYBD0zpSNfMCShaF_M6xlM/edit?ts=5e11c29d#heading=h.49x2ik5
https://docs.google.com/document/d/1HkYmWWzuu4J3mXHkAMRcsFYBD0zpSNfMCShaF_M6xlM/edit?ts=5e11c29d#heading=h.2p2csry
https://docs.google.com/document/d/1HkYmWWzuu4J3mXHkAMRcsFYBD0zpSNfMCShaF_M6xlM/edit?ts=5e11c29d#heading=h.3o7alnk
https://docs.google.com/document/d/1HkYmWWzuu4J3mXHkAMRcsFYBD0zpSNfMCShaF_M6xlM/edit?ts=5e11c29d#heading=h.23ckvvd
https://docs.google.com/document/d/1HkYmWWzuu4J3mXHkAMRcsFYBD0zpSNfMCShaF_M6xlM/edit?ts=5e11c29d#heading=h.ihv636
https://docs.google.com/document/d/1HkYmWWzuu4J3mXHkAMRcsFYBD0zpSNfMCShaF_M6xlM/edit?ts=5e11c29d#heading=h.32hioqz
https://docs.google.com/document/d/1HkYmWWzuu4J3mXHkAMRcsFYBD0zpSNfMCShaF_M6xlM/edit?ts=5e11c29d#heading=h.2grqrue
https://docs.google.com/document/d/1HkYmWWzuu4J3mXHkAMRcsFYBD0zpSNfMCShaF_M6xlM/edit?ts=5e11c29d#heading=h.vx1227
https://docs.google.com/document/d/1HkYmWWzuu4J3mXHkAMRcsFYBD0zpSNfMCShaF_M6xlM/edit?ts=5e11c29d#heading=h.3fwokq0
https://docs.google.com/document/d/1HkYmWWzuu4J3mXHkAMRcsFYBD0zpSNfMCShaF_M6xlM/edit?ts=5e11c29d#heading=h.1v1yuxt
https://docs.google.com/document/d/1HkYmWWzuu4J3mXHkAMRcsFYBD0zpSNfMCShaF_M6xlM/edit?ts=5e11c29d#heading=h.4f1mdlm
https://docs.google.com/document/d/1HkYmWWzuu4J3mXHkAMRcsFYBD0zpSNfMCShaF_M6xlM/edit?ts=5e11c29d#heading=h.2u6wntf


 
 

1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund och problemformulering  
Sedan terrorattacken i USA, ‘’9/11’’, har det mediala intresset för terrorism ökat enligt             

Schechter (2003). Nyhetskällan ‘’Aftonbladet’’ rapporterar utifrån Global Terrorism Index         

2019 att färre människor dör i dag på grund av terrordåd. Högerextremt våld leder däremot till                

att fler människor blir offer (TT, 2018 8 december). Även om antalet terrorbrott sjunkit är det                

fler länder än tidigare som blivit drabbade av terrordåd (Orbs media, 2017). Händelser som              

dessa är av hög prioritet för media att informera allmänheten om, men det kan finnas en                

skillnad i hur detta framställs beroende på geografisk plats och vilken befolkning det är som               

berörs (Fairclough, 1995). Innebörden av “terrorism” och “terrorattack” som begrepp är           

bundna till medias framställningar (Montiel & Anuar, 2002). Enligt en undersökande rapport            

av Orbs Media (2017) är rädslan för terrordåd högre hos Västeuropeer i jämförelse med              

personer i Mellanöstern och Nordafrika. De sistnämnda upplever dock mer terrorbrott än            

Västeuropa (Orbs media, 2017). Enligt Fairclough (1995) påvisas också att känslor kopplat            

till särskilda företeelser som dessa, konstrueras utifrån en förutfattad bild som inte            

nödvändigtvis talar för verkliga omständigheter. 

 

I Sverige ska media ha en skyddande, upplysande och granskande funktion (Breglez &             

Olausson, 2009). Dessutom står media i Sverige under en informell benämning som den             

“tredje statsmakten” som kan använda sin maktställning i förhållande till allmänheten. Media            

har således en central roll i förmedlandet av information om händelser som sker runt om i                

världen till mottagare. Inom ramen för yttrandefrihetsgrundlagen och tryckfrihetsförordningen         

finns således också utrymme för media att förstärka, förminska eller utelämna vissa delar av              

information (SFS, 1991:1469; SFS, 1949:105). Tidigare forskning av bland annat Hassan           

(2018) påtalar att vinklat och manipulerat budskap är vanligt och därför behöver människor             

mer erfarenhet avseende att ta till sig information, “medialitteracitet”. Medialitteracitet          

innebär att människor skaffar kunskap om medias sätt att kommunicera nyheter och att             

allmänheten har ett kritiskt öga på medias framställning av nyheter (Hassan, 2018).  
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Forskning visar att det som framställs i media har en påverkan på hur mottagare uppfattar sin                

omvärld (Vasterman, 2005). Detta påvisar vilken stor maktposition media innehar i praktiken            

eftersom media genom språket direkt bidrar till konstruktionen av diskurser som i sin tur              

påverkar värderingar och känslor hos mottagare. Dessa diskurser genomsyrar därmed          

samhället i alla dess nivåer. Payne (2015) skriver att politiska och sociala aktörer tvingas              

ingripa när nyheter om exempelvis sociala problem har publicerats i media och har fått stor               

uppmärksamhet både lokalt och globalt. Vasterman (2005) tydliggör att en händelse inte            

betraktas som ett problem förrän medier framställer nyheten som ett problem. Vad som är              

aktuellt för “den tredje statsmakten” blir aktuellt även för politiska sammanhang och beslut.             

Dessa beslut i sin tur kan ha en strukturell påverkan på välfärdssystemet, hur det ser ut och det                  

handlingsutrymme som finns till socialarbetares förfogande (Svensson, Johnsson, &         

Laanemets, 2012).  

 

Det sociala arbetet kräver att socialarbetare har ett opartiskt och icke-dömande           

förhållningssätt i bemötande med individer med olika sociala problem och behandla dessa            

utifrån allas lika värde oavsett kön, sexualitet, etnicitet, kultur religion etcetera           

(Akademikerförbundet, 2015). Socialarbetaren är dock oavsett sammanhang en subjektiv         

varelse mottaglig för influenser, opinion, och perspektiv. De subjektiva uppfattningar          

socialarbetare har i förhållande till en klientgrupp ska inte vara den styrande motorn i det               

sociala arbetet och får inte redlöst appliceras i hur det sociala arbetet utförs i praktiken. Den                

opinionsbildande makten media innehar och dess förmåga att framställa olika perceptioner är            

därför en styrande faktor i hur socialarbetare uppfattar sina medmänniskor och deras sociala             

problem liksom de samhällen de kommer ifrån. Därför kan media vara en direkt medverkande              

faktor för konstruktionen av sociala problem på grund av den diskurs medierna skapar             

(Vasterman, 2005).    

 

1.2 Syfte och frågeställningar  
Syftet med studien är att kritiskt analysera hur svenska medier med fokus på Aftonbladet och 

Expressen, skildrade terrorattackerna i Kenya den 21 september 2013 och Frankrike den 13 

november 2015.  

 

1. Vilka diskurser kan identifieras i mediernas skildringar av händelserna? 
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2. Vilka känslomässiga reaktioner konstruerar diskurserna? 

3. Hur konstrueras och reproduceras postkoloniala maktstrukturer i rapporteringarna? 

 

1.3 Avgränsningar 
Denna studie koncentrerar sig på två distinkta terrorattacker i två olika kontinenter, Afrika             

och Europa. Avgränsningar har genomförts utifrån ett antal faktorer såsom tidsperiod,           

geografisk plats, val av terror ändamål och val av terrororganisationer. Avgränsning av            

tidsperioden grundar sig dels i studiens intresse att undersöka diskurser i modern tid då              

begreppet terrorattack också har förekommit mer frekvent och enhetligt i Svensk media. Den             

andra faktorn som beaktades var geografisk plats, eftersom studien vill studera två olika             

kontinenter, ett västerländskt land och ett icke-västerländskt land och med en kritisk            

diskursanalys. Valet av Europa och Afrika utgår ifrån tanken om att jämföra rapportering av              

terrorattack i en före detta koloni med en tidigare kolonisatör (Sida, 2013). Den tredje faktorn               

berör val av terrororganisationer. Olika våldshandlingar mot andra människor utförs av både            

enskilda personer och grupperingar och det är inte alla som blir stämplade som en              

terrororganisation (Global Terrorism Index, 2019). Studien valde således bort alla terrordåd           

som inte hade utförts av terrorstämplade organisationer. Syftet med val av en terrorstämplad             

organisation var att säkerställa att dådet räknas som en terrorattack. Den fjärde faktorn som              

beaktades var val av ändamål avseende terrorattack. Vid initiala sökningar av information i             

databasen ‘’ProQuest Social Sciences’’, konstaterades det att det finns enormt många           

vetenskapliga studier avseende terrordåd som hade utförts av religiösa skäl. Detta gäller även             

vid sökning av litteratur i databasen ‘’Primo’’. Eftersom studien fokuserar på en kritisk analys              

av hur svenska medier konstruerar och reproducerar postkoloniala maktstrukturer i          

rapporteringar från olika terrorattentat, valdes två likvärdiga terrorattacker.  

  

1.4 Definitioner/Begrepp 

Diskurs/diskursanalys  

Begreppet diskurs innebär ‘’konversation/diskussion/tal’’. En diskurs är således bundet i          

språket men kan innehålla även verbala budskap såsom reklam- eller nyhetsbilder (Bergström            

& Boréus, 2013). Diskursanalys studerar hur institutioner och organisationer konstruerar          

diskurser samt hur de påverkar samhället på mikro, makro och mesonivå (Svensson, 2019). I             
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studien används begreppet för att beskriva hur och på vilket sätt textbaserad media uttrycker              

information om terrorattackerna. 

 

Medier  

Begreppet medier avser massmedier såsom radio, press och teve som är förmedlingsaktörer            

vars syfte är att överföra information till mottagare i samhället (Berglez & Olausson, 2009). I               

denna studie syftar begreppet medier till två webbaserade nyhetskällor, Expressen och           

Aftonbladet, där nyheter och information kan få snabb och bred spridning i samhället.  

 

Mottagare  

Begreppet mottagare avser i studiens sammanhang konsumenter, det vill säga, aktörer och            

medborgare i det svenska samhället, som erhåller information som produceras av medier            

såsom tv, tidningar, radio och internet (Strömbäck, 2014).  

 

Terrorattack 

Begreppet terrorattack omfattar en form av brott där ändamålet grundar sig i att skapa rädsla               

utifrån våld och/eller hot om våld för att i sin tur uppnå förändring som kan vara politisk,                 

social, kulturell eller religiös (O.P., 2012). I studien centreras innehållet till terrorattackerna i             

Kenya och Frankrike.  

 

Makt 

Enligt Bergström och Boréus (2013) kan begreppet makt studeras som ”synlig makt” genom              

att studera makthavare, institutioner eller organisationer.  I denna studie avses media inneha            

en strukturell makt som utnyttjas genom medias rapportering av nyheter. Detta adresseras            

genom medias maktutövande i nyhetsrapporteringar av de två valda terrorattentaten.  

 

Det västerländska 

Hall (1992) förklarar västerländskt som ett konstruerat och generaliserat begrepp som är            

obundet till geografisk placering. Det som är västerländskt representerar ett ideal och ses som              

det moderna samhället. Begreppet representerar således även en gemensam identitet som           

grundas i skillnaden mellan det västerländska och det icke-västerländska. I en           

omvärldskontext är det västerländska centrum för normer och levnadsstandard utgått från           
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Europa och andra delar av världen som går under kategorin för västerländskt. I studien är det                

denna definition av Hall (1992) av begreppet som brukas. 

 

Det icke- västerländska  

I anslutng till Halls (1992) definition av det västerländska är det icke-västerländska också en              

konstruktion som omfattar samhällen som på olika sätt inte ingår i kategorin av västerländskt              

eller är underordnat det. För studien är det denna position av begreppet icke-västerländskt             

som avses. Enligt Hall (1992) ses dessa andra samhällen som outvecklade, omoderna och             

underpresterande i jämförelse med det västerländska samhället. Vad som avses          

icke-västerländskt har en koppling till kolonialismen där samma delar av världen som varit             

koloniserade av Europa anses vara de icke-västerländska eller “de andra”  (Hall, 1992).  
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2. TIDIGARE FORSKNING  

2.1 Nyhetsporträttering av terrorism 
Vid eftersökande av vetenskapligt underlag som berörde liknande problemområde         

uppdagades en frånvaro av vetenskapliga studier med samma inriktning. Det saknas alltså            

tidigare forskning som har en ingående analys av hur media rapporterar terrorattacker. Därav             

saknas även sådant material i studiens redovisning av tidigare forskning. Den tidigare            

forskning som presenteras ger en vetenskaplig förståelse för medias funktion i relation till             

dess kommunikation av nyheter samt dess koppling till mottagarens perception av omvärlden. 

 

Nyhetsrapporteringar om terrorbrott kan se olika ut beroende på terrorbrottens karaktär, antal            

dödsoffer, i vilket syfte terrorbrottet utförts samt vart terrorbrottet utförts. Ett vanligt inslag i              

rapportering av terrorattacker är live-sändningar där mottagare får se platsen för attacken och             

personer intervjuas på plats (Schechter, 2003). Textuell media har, kanske mer än bildmedia,            

en makt att utelämna eller förstärka aspekter av händelseförloppen eller detaljer av terrorbrott.             

I detta fall slipas det fram en bild och en uppfattning om innebörden av “terrorism” (Montiel                

& Anuar, 2002). Media påverkar och har makt över vad och hur människor talar om               

terrorism. Detta har i sin tur en påverkan i hur människor förhåller sig till världen och hur                 

emotioner konstrueras (Vasterman, 2005). Orbs media (2017) visar i en rapport att rädslan för              

terrorism är högre hos västeuropéer i jämförelse med personer i mellanöstern och Nordafrika,             

som dock upplever mer terrorbrott än Västeuropa. Individer som till stor del lever under              

trygga och stabila levnadsförhållanden upplever alltså generellt större rädsla för terrorism           

(Altheide, 2002).  

 

Begreppet “medialisering”, även kallat ‘’media-hype’’ beskriver hur olika medier fokuserar          

på och uppmärksammar terrorism på ett specifikt sätt som leder till att händelser förstärks              

som i sin tur kan få terrorism att betraktas som ett problem av befolkningen och även av                 

politiker (Vasterman, 2005). Vasterman (2005) tydliggör begreppet ‘’medialisering’’ om hur          

olika medier dels konstruerar samhällsproblem i sina nyhetsartiklar, men även hur olika            

händelser i nyhetsartiklar kan bli förstärkta eller överdrivna. Detta innebär att mottagare            

uppfattar händelsen som betydligt mer problematisk än vad den är. Vasterman (2005) menar             

att medier inte bara kan rapportera om en nyhet, utan de kan även själva konstruera en nyhet.                 
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Medier kan utveckla en massfokusering kring en viss nyhet samt ha ett specifikt perspektiv i               

sin nyhetsrapportering (Vasterman, 2005). Detta innebär att vad svenska medier väljer att            

fokusera på i sin skildring kan i sin tur avgöra, hur människor ser på nyheten och                

terrordåden. Medialisering av terrorism är ett exempel på denna typ av maktbruk (Altheide,            

2002). Mediernas skildring av terrorism blir därför en opinionsbildande makt som är            

inflytelserik (Cerulo, 1998). 

 

2.2 Medias influenser på mottagare 
Det mottagaren läser i olika medier skapar en bild och en förståelse av samhället som i sin tur                  

påvisar att media har en maktposition (Van Dijk, 1993; Bergström & Boréus, 2013). Denna              

maktposition möjliggör konstruktion av omvärldsbilder genom vad som- och hur saker           

uttrycks. På det här sättet påverkas också människors tolkning, uppfattning och åsikter av det              

som informeras (Hewitt, 2006). Media konstruerar fram specifika känslor och reaktioner           

genom nyhetsrapporteringar (Ben-Yehuda, 2005). Ordval och betoning är till exempel något           

som tas i stor beaktning för att skapa och manipulera en önskad stämning eller uppfattning. På                

så sätt är rapportering inte endast en enkelriktad kommunikation från sändare till mottagare             

utan kommunikationen avser att mottagare ska kunna ta ställning, diskutera, bli arg eller             

ledsen över det som hen läser. På så sätt kan nyhetsrapportering vara även en interaktion där                

språket och meddelandets struktur har ett syfte att nå mottagaren på många plan. Fairclough              

(1995) menar att media påverkar människors värderingar och även sociala relationer. Enskilda            

människors narrativa berättelser av vad de har varit med om har betydelse för hur viktig och                

trovärdig händelsen uppfattas vara hos mottagare (Cerulo, 1998). Trots att människans hjärna            

sorterar bort det mesta av alla sinnesintryck av information och nyheter är det mycket som               

inte filtreras bort och som människan omedvetet registrerar (Vasterman, 2005). Det           

förekommer ökad rädsla för terrorbrott, vilket grundar sig i att människor som läser negativa              

nyheter kommer ihåg den negativa nyheten lättare än positiva nyheter (Altheide, 2002). Att             

tolerera, fördöma eller känna sig likgiltig inför en våldsam akt såsom terrorattack, beror             

därmed inte enbart på individens egen värdering utan individen är receptiv till den bild som               

medier systematiskt konstruerar. Orsaken till att nyheter om risker och hotfulla kriser leder till              

ökad rädsla bland befolkningen tydliggörs genom två exempel. Det första exemplet           

poängterar att medier prioriterar och framhäver nyheter som handlar om risker och kriser på              

ett selektivt sätt och detta kommer sannolikt att betraktas som skrämmande och allvarliga av              
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befolkningen. Det andra exemplet är att människor tenderar att minnas negativa händelser mer             

och starkare än positiva händelser (Altheide, 2002). Medier förstärker hotfulla risker och            

kriser i sina rapporteringar eftersom detta är något som lockar och uppmärksammar fler till att               

läsa. Således, finns även ekonomiska motiv då nyhetskällor konkurrerar om att få högsta             

läsarstatistik. Enligt Hassan (2018) översköljs människor av negativa nyheter genom löpsedlar           

men de presenteras på så sätt att det är svårt att avgöra sanningshalten. Därför, föreslår Hassan                

(2018) medial litteracitet som kan främja kritiskt tänkande. Med medial litteracitet avses            

mottagarens medvetenhet för medias vinklingsmöjligheter i nyheter och den förmåga att           

kunna sålla mellan information som kan uppfattas som trovärdig och icke-trovärdig (Hassan,            

2018).  

 

2.4 Teoretiska perspektiv 

Inramningsteori  

Inramningsteorin förklarar hur människor tolkar omvärlden utifrån sina föreställningar. Dessa          

föreställningar ramar in människors förståelse av andra människor och händelser (Goffman,           

1986). På en strukturell nivå tenderar media att rapportera nyheter och händelser utifrån             

förutbestämda och ämnes-specificerade ramar. Dessa ramar kan ses som mallar för           

konstruktion av nya och gamla fokusområden som medier använder för att presentera            

information. Verkliga händelser rapporteras utifrån mediabolagets och journalistens        

egenvalda utgångspunkter. Hewitt (2007) tydliggör inramningsteorin som en mekanism där          

uppfattningar av informationens vikt konstrueras. Hewitt (2007) redogör för ett exempel där            

händelser som beskrivs på samma sätt av flera nyhetskällor, fast på olika platser och i olika                

nyhetsartiklar, fixerar en bild om att det är den informationen som är av störst vikt eftersom                

den uppkommer i flera inslag. På det här sättet kommer händelser som inte synts i media                

tilläggas mindre vikt och uppfattas som obetydliga. När en del faktorer prioriteras över andra              

faktorer bidrar detta till att mottagare får en specifik tolkning och förståelse samt att specifika               

budskap sänds (Hewitt, 2006). När begrepp som “sorg” upprepas i samma kontext som             

terrorbrott i medier har detta ramats in och förmedlats på ett sätt som påverkar mottagarens               

association med dessa begrepp (Hewitt, 2006). Genom att använda denna teori kan medias             

avgränsningar och fokus att skildra terrorbrott belysas. I denna studie används           

inramningsteori för att förklara diskurserna. Teorin har främst aktualitet för besvarandet av            

den andra frågeställningen om hur mediala diskurser kan konstruera olika känslomässiga           

12 
 



 
 
reaktioner. Detta då frambringandet av känslor förutsätter att nyheten framställs på ett            

inramande sätt så att det berör mottagaren.  

 

Postkolonialism  

Många länder i världen har koloniserats och präglas idag av de effekter och konsekvenser från               

den koloniala tidsåldern (Loomba, 2005). Begreppet ”postkolonialism” står för ifrågasättande          

av olika konsekvenser, sociala, materiella och personliga när en befolkningsgrupp har varit            

bosatt i ett annat land eller kontinent där en annan befolkningsgrupp redan har varit bosatt.               

Postkolonialism adresserar kolonialismens påverkan på samhälleliga strukturer och        

ojämlikhet och lyfter fram betydelsen av historia från båda sidor, i hur relationer mellan              

majoritet och minoritetsbefolkningar har sett ut. Postkolonialistiskt perspektiv ger kritik till att            

den koloniserande befolkningen haft syften att exploatera resurser för att skapa ett nytt             

samhälle och ny kultur och en dominans över ursprungsbefolkningen. Postkolonialistiskt          

perspektiv kritiserar även en romantiserad syn på tidigare kolonialländer som länder där            

kolonisatörerna kunde leva ett lätt liv. I själva verket visar det postkoloniala perspektivet att              

kolonialismen ökade klyftan mellan människor och grupper. 

 

Enligt Sida (2013) genomsyrar ett postkolonialistiskt synsätt mediers nyhetsartiklar. Det          

genom att mediers diskurser i rapporteringar om befolkningen i Europa och Afrika indirekt             

sänder budskapet om att de är två separata grupper. Koloniala diskurser har präglats av idén               

om en mänsklig hierarki av raser som ordnar västerländska människor som högst i den              

hierarkiska trappan och icke-västerländska människor på lägst. Exempelvis presenteras Afrika         

ofta som ett land vars befolkning betraktas som en homogen grupp med gemensamma             

egenskaper vars de negativa dominerar såsom fattigdom, sjuklighet och låg levnadsstandard           

(Sida, 2013). Ur en normkritisk synpunkt uppfattas befolkning som är i majoritet som den              

accepterade normen, medan den andra gruppen betraktas som en minoritetsgrupp och           

uppfattas som en avvikande grupp (SOU 2005:41). Detta förklaras av Said och Sjöström            

(1993) som ”Vi-gruppen” och omfattas av Europa, även kallat ”Västerlandet”, vilka betraktar            

befolkning i Asien, Afrika och Mellanöstern som en underlägsen grupp (Said & Sjöström,             

1993). Detta tydliggörs även av Loomba (2005) som menar att världens länder delades in i två                

grupper, där ena gruppen ”de som har” betraktades som en enad grupp, det vill säga, de som                 

koloniserade andra länder och uppnådde sina gemensamma mål, samt den andra gruppen ”de             
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som inte har’” blev koloniserade av andra länder, detta utvecklades till ett ‘’Vi och Dom’’               

tänk under nutida världen. Ett postkolonialt perspektiv kan således bidra till en förståelse om              

hur svenska medier kan konstruera och reproducera ett postkolonialistiskt synsätt när de            

skildrar terrorattacker som utförts i två olika kontinenter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 
 



 
 

3. METODOLOGISKA ÖVERVÄGANDEN 

3.1 Vetenskaplig utgångspunkt  
Studiens vetenskapliga utgångspunkt grundar sig i den hermeneutiska ansatsen som utgår           

ifrån en tolkningslära kopplat till det socialkonstruktionistiska perspektivet som utgår ifrån ett            

sätt att betrakta och uppfatta omvärlden. Begreppet socialkonstruktionism förklarar hur          

människor i samhället tillsammans kan skapa gemensamma förståelser om olika fenomen och            

på så sätt få en gemensam bild av omvärlden genom det som kommer till uttryck i språket                 

(Payne, 2015). Studiens vetenskapliga ansats är deduktiv och kvalitativ. Underliggande          

vetenskapsfilosofiska antagande är att sanningar som rapporteras i medier är sociala           

konstruktioner (Fairclough, 1995). Det vill säga, i det här fallet finns en förförståelse att              

genom nyheter, kan medier konstruera och reproducera postkoloniala idéer och          

maktstrukturer. Med deduktiv ansats menas att arbetet är genomfört utifrån teorin om att             

media reproducerar postkoloniala idéer som sanningar och att detta utgör en strukturell makt i              

samhället. Däremot går det inte att framställa en absolut sanning kring verkligheten och hur              

den förhåller sig utifrån diskurser (Winter Jørgensen & Phillips, 2000). En kvalitativ deduktiv            

ansats medför också att det inte går att testa teorin om postkolonial maktstruktur som en               

kvantitativ hypotes. Den vetenskapliga processen är att belysa något som utgår från en kritisk              

teori där något anses vara en obalans och källa till ojämlik och felaktig makt. Till skillnad från                 

kvantitativ forskning tar kvalitativ forskning ställning för att fenomen kan studeras ”utan            

siffror” och mer på djupet. Lämpliga frågor för kvalitativ ansats är exempelvis hur och på               

vilket sätt (Creswell, 2013). Eftersom diskurser sker utifrån tolkningar och det som är skrivet              

mellan raderna, krävs det en kvalitativ ansats för att finna en förståelse.  

 

3.2 Metod 

Kritisk diskursanalys  

Begreppet ‘’diskurs’’ kan associeras med det socialkonstruktionistiska perspektivet.         

Människan är i behov av diskurser för förståelsen kring ett ämnesområde som denne inte har               

erfarenhet om. Det kan exempelvis handla om våld eller terrorism. En person kan inte få en               

förståelse om hur det är att uppleva terrorism om denne inte till exempel har fått en                

uppfattning om det från en annan individ i ett samtal eller via olika medier. Som tidigare                

nämnts, kan begreppet diskurs ses som en förståelse för fenomen i samhället som på så sätt                
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leder till att göra sammanhang begripliga. En diskursanalys syftar till att studera hur dessa              

förståelser formas och hur de sedan används som perspektiv i tillvaron som i sin tur leder till                 

en konstruktion av världen (Friberg, 2012). I kritisk diskursanalys är alltså språket det centrala              

och de frågor metoden fokuserar på rotas i hur framställningen och beskrivningen av olika              

fenomen och händelser ser ut mot bakgrund av kritisk teori. För att kunna utreda de               

frågeställningar och det syfte som presenterats för studien är kritisk diskursanalys det centrala             

metodvalet. I sin helhet är det alltså inte en händelse i sig som är intressant utan hur detta                 

berättas är det som är intressant i en diskursanalys. Börjesson och Palmblad (2007) menar att               

det är språkliga representationer som ska vara det huvudsakliga studieobjektet. Den kritiska            

diskursanalysen syftar till att förstå diskurser på en djupare nivå. Kritisk diskursanalys            

fokuserar på att förstå sambandet mellan olika diskurser och hur dessa på ett omedvetet sätt               

genomsyrar samhällets syn på olika fenomen varför maktstrukturer permanentas (Friberg,          

2012). 

 

För den aktuella studien appliceras Teun van Dijks (1993) kritiska diskursanalys som sätter             

särskilt fokus på hur ord och dess representation har makt att påverka individ, grupp och               

samhälle. Van Dijk (1993) framhäver att diskurser även har en roll i konstruktionen och              

reproduktionen av hierarkiska maktstrukturer som skapar bristande jämlikhet mellan grupper          

och samhällen. Precis som diskurser under kolonialismens tid handlade om att           

icke-västerländska länder var avvikande och normbrytande från västerländska länder bidrog          

till bristande jämlikhet och ett avståndstagande mellan västerländska och icke-västerländska          

länder (Loomba, 2005). Den kritiska aspekten som ingår i kritisk diskursanalys kallar på             

behovet av att analysera vad som sägs ur ett kritiskt perspektiv och med medvetenhet för               

språkets makt i en social kontext. Van Dijk (1993) använder ordet “dominans” som beskriver              

den maktposition som utövas och utnyttjas av eliten, institutioner och privilegierade grupper            

som resulterar i diskriminerande strukturer för vissa andra grupper. Van Dijk (1993) nämner             

bland annat politik, kultur, klass, etnisk bakgrund och kön som diskrimineringsgrunder där det             

finns en tydlig över- och underordning. Van Dijk (1993) talar även om “completeness” och              

beskrivande diskurs vilket handlar om nivån av beskrivande i en händelse. I denna studie              

betraktas postkolonialism som en faktor som konstrueras av media och kan bidra till bristande              

jämlikhet mellan grupper och samhällen. Många länder i världen har koloniserats och präglas             

idag av de effekter och konsekvenser från den koloniala tidsåldern (Loomba, 2005).  
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Med andra ord, en anledning till varför en djupare beskrivning ges av en särskild händelse               

eller sak styrs utav vilket intressevärde detta har och vad som faktiskt representeras. Vidare              

menar van Dijk (1993) att större detaljfokus och bredd av beskrivning av ett specifikt område               

indikerar att detta område betraktas som viktigt och den lyfts fram framför andra nyheter.              

Media, som innehar makt och konstruerar diskurser, skapar legitimitet för den strukturella            

ojämlikhet som råder i samhället. Denna makt som media förfogar över i samhället kallas för               

“discourse right” och innefattar även privilegierade grupper som har en så kallad            

“maktresurs” att påverka diskursen (van Dijk, 1993). Winther Jørgensen och Phillips (2000)            

framhäver att människans omvärld byggs upp av hur den rådande diskursen förs i samhället,              

detta leder i sin tur till konsekvenser i det sociala sammanhanget. Därför är just Van Dijks                

(1993) kritiska diskursanalys aktuell för studien då denna kan appliceras på ett sådant sätt som               

är ändamålsenligt för studien.  

 

3.3 Urval  
Media betraktas som ett centralt ämnesområde i denna studie eftersom media är en aktiv aktör               

i samhället när det avser spridning av information och kommunikation till allmänheten. Därav             

får media också en roll i konstruktionen av diskurser. Valet att analysera och jämföra              

nyhetsartiklar i denna studie grundade sig i ett intresse för det skriftliga språket i svenska               

mediers nyhetsrapporteringar och hur de skildrar terrordåd eftersom detta i sig är ett sätt att               

sända information och förmedla olika budskap. Vid val av nyhetskällor fastställdes ett antal             

kriterier för urvalet. Det främsta var att nyheterna kom från en svensk webb-baserad             

nyhetssida som rapporterar nyheter via förstahandskällor. Följande primära källor valdes att           

analyseras i studien: ‘’Aftonbladet’’ och ‘’Expressen’’. Dessa valdes ut då de är väletablerade             

i Sverige nyhetsmässigt och har många läsare i Sverige (Kantar sifo, u.å). 

 

För att skapa en kritisk diskursanalys är det jämförandet mellan två olika terrorbrott och deras                

rapporteringar som analyseras och diskuteras. Därför ingick bara artiklar från samma år eller             

året efter terrordådet begicks i studien. Ytterligare urvalskriterier applicerades för att skapa            

underlag för vad som kan jämföras i studien. Urval av de två länder är Frankrike och Kenya                 

och valet grundade sig i ändamålet att jämföra två olika kontinenter för att undersöka om               

olika geografiska platser har en inverkan på hur medier väljer att framställa sina nyheter. Att               
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jämföra dessa olika länder som är lokaliserade i ett västerländskt och ett icke-västerländskt             

land skapar underlag för en jämförelse. Händelserna ska också ha skett tidigast år 2010 för att                

få ett omfång av den diskurs som är specifik för det nutida samhällsklimatet.  

 

För att kunna se till att frågeställningarna kunde besvaras korrekt genom en adekvat             

jämförelse av terrorbrottens rapportering krävs det att de utvalda terrorbrotten som analyseras            

är av liknande karaktär, det vill säga, att dåden utfördes med liknande premisser eller metod. I                

detta fall utfördes terrorattackerna av religiösa ändamål. Enligt tidigare nämnd definition på            

begreppet ‘’terrorism’’ kan man benämna en attack för terrorism om det har utförts i syfte att                

uppnå politisk, social och/eller religiös förändring (O.P., 2012). Att terrorattackernas motiv           

hade religiösa ändamål kan säkerställas utifrån att terrorbrotten utfördes av ‘’Islamistiska           

Staten’’, även kallat ‘’IS’’ samt av ‘’Al Shaabab’’ som enligt Global terrorism index (2019) är               

stämplade som terrororganisationer med religiösa motiv. En ytterligare specificering var att           

nyhetsartiklarna inte skulle innefatta kortfattad information eftersom korta och fragmentariska          

nyheter kan försvåra analysen (Strömbäck, 2001). Artiklarna som samlats in för analysen har             

valts utifrån en anpassad tidsbegränsning där artiklarna inte får ha publicerats senare än ett år               

efter terrorattackerna. Tidsbegränsningen grundar sig i att författarna förhåller sig till en            

proportionerlig mängd nyhetsartiklar för att kunna undersöka frågeställningarna. 

 

3.4 Datainsamling  
Det första steget av datainsamlingen var val av källor där kriterierna innefattades av att              

nyheten skulle utgå från svenska webbaserade nyhetskällor där källan främst uppdaterar sina            

nyheter via förstahandskällor. Vid en första “breefing” av olika potentiella källor användes            

den manuella databasen ‘’Retriever Research’’ som är ett mediearkiv med blandade svenska            

nyhetskällor som dagstidningar, tidskrifter, fackpress och telegrambyråer. Det genomfördes         

till en början en fritextsökning för att få en uppfattning om olika källor i databasen som också                 

uppfyller sagda kriterier för urval. Aftonbladet och Expressen valdes ut som primära källor             

för analysmaterial efter att ha utforskats separat då dessa uppfyllde samtliga kriterier och             

förutsatte därav att relevanta terrorbrott för studien kunde börja eftersökas. I databasen            

Retriever Research kunde ‘’Aftonbladet’’ och ‘’Expressen’’ sedan väljas ut genom          

filtreringsverktygen för att smalna av sökträffarna.  
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Det fanns ingen tidigare bestämmelse för vilka terrordåd som skulle vara av intresse för- eller               

ingå i studien. Sökningen som genomfördes skapade således en uppfattning och skattning av             

vilka terrorbrott som begåtts och vilka som har aktualitet i relation till studiens syfte.              

Sökningen delades upp i två delar med fokus på två olika kontinenter för vardera sökning.               

Detta grundade sig i att jämförelsen skulle genomföras mellan terrorbrott i två olika             

världsdelar. Till en start var fokus på Europa och med detta användes sökorden “terrorism”              

och “Europa” i fältet för fritextsökning i databasen ‘’Retriever Research’’. Med den            

automatiska filterfunktionen var filtret “senaste först” förinställt, detta medförde 35 391           

träffar. Sökträffarna i samtliga utvalda nyhetssidor var väldigt höga med variation av            

nyhetstyper med bland annat flera årliga minnesrapporteringar och debatter om terrorism.           

Eftersom sökresultatet var för brett valdes specifika länder i Europa ut som möjliga             

analysobjekt för studien och lades till som sökord. Bland dessa var Frankrike, Tyskland,             

Storbritannien, Italien och Spanien. Dessutom brukades filtreringsverktygen i ‘’Retriever         

Research’’ där artiklarna inte fick föregå år 2010. Detta gav upphov till en tydligare bild av                

vad som hänt var. I detta steg valdes händelser av intresse ut för att potentiellt ingå i studien.                  

En utav dessa kom att bli ett av terrordåden som analyseras i studien, alltså terrordådet i Paris,                 

Frankrike 2015. I det andra steget av sökningen i ‘’Retriever Research’’ var fokus istället på               

terrordåd som utförs i Afrika. Liksom föregående steg var den första sökningen en öppen och               

obegränsad fritextsökning. Sökorden “terrorism” och “Afrika” gav 5 804 träffar med “senaste            

först” förinställt. Efter en övergripande genomgång av sökresultaten beslutades det att           

terrorattacken vid Westgate i Nairobi, Kenya skulle ingå i studien. Det eftersöktes sedan mer              

information om terrorattacken i Nairobi i utvalda källor via samma databas där artiklarna             

filtrerades på så sätt att det inte skulle finnas artiklar från senare än ett år efter attentatet.                 

Sökningen resulterade i tio analyserbara nyhetsartiklar.  

 

Efter att ha funnit material för terrorattacken i Nairobi filtrerade vi de alternativ som tagits               

fram för terrordåd i Europa. Det beslutades om att terrorattacken i Frankrike 2015, skulle vara               

lämpligt att jämföra med och eftersökning av mer nyheter kring detta påbörjades. Efter att ha               

gjort en separat sökning för terrorattacken i Paris den 13 november 2015 plockades det ut sju                

artiklar för analys. Även dessa inom tidsspannet av ett år efter attacken. Ingen större              

beaktning togs till de journalister som skrivit nyheterna utan innehållet ses som representativt             

för källan och det är dess innehåll som varit föremål för studiens syfte.  
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Tidigare forskning i studiens ämnesområde samlades in genom databasen ‘’ProQuest Social           

Sciences’’. Detta utfördes i fem omgångar med 5 olika söksträngar. Den första sökningen var              

bred med många sökord för att skapa en övergripande bild av vetenskapsläget inom området.              

För att säkerställa att träffarna endast skulle innehålla vetenskapligt granskade artiklar           

användes även begreppet ‘’peer reviewed’’. De första söksträngar visade 945,426 träffar,           

däremot berörde knappt någon av dessa studiens ämnesområde. Detta resulterade i att en             

ytterligare söksträng användes. Efterföljande sökningar gjordes i block där ett berörde           

diskurser och media och ett annat socialt arbete och socialkonstruktionism, dessa sattes sedan             

ihop till en slutlig sökning som resulterade i fem träffar. Dock var ingen av dessa av intresse                 

för beskrivning av tidigare forskning. Eftersom databassökningen inte gav relevanta träffar för            

studiens beslutades det att utnyttja Mittuniversitetets egna databas ‘’Primo’’ för att finna            

litteratur och studier relevanta för studien. Begreppen som användes i ‘’Primo’’ var            

‘’terrorism’’, ‘’media’’ och ‘’postkolonialism’’ i olika omgångar. Dessa sökningar medförde          

ett bland annat litteratur tillsammans med peer-review forskning om ämnet som var            

användbara för studien. Manuella sökningar gjordes sedan på funna studiers referenser. De            

funna artiklarna och litteraturen användes för att vetenskapligt besvara de syfte och            

frågeställningar som varit aktuella för studien.  

 

3.5 Databearbetning och analys  

Eftersom studien riktar in sig på att jämföra två olika händelser och dess mediala              

framställning, är identifiering av skillnader fundamental för att kunna besvara          

frågeställningarna. För att bearbeta data och jämföra denna har Börjessons och Palmblads            

(2007) trestegsmodell anpassats och brukats efter studiens syfte. 

 

1. Identifiera diskurser eller teman som är relevanta för kritisk diskursanalys 

2. Bryt ned och beskriv de identifierade diskurserna genom tematisering 

3. Utvärdering av diskurserna utifrån postkolonialistiskt perspektiv.  

 

Citat som ansetts vara av intresse för framtagning av diskurser i studien har plockats ut från                

de 17 utvalda nyhetsartiklarna i ett gemensamt dokument tillgängligt för båda författare.            

Genom diskussioner och läsning av metodlitteratur, delades citaten in i olika grupper utifrån             
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sina diskurser. Därefter lästes diskurserna upprepade gånger och en diskussion fördes för att             

dela in dessa i olika teman med tanke på det postkolonialistiska perspektivet. Genom             

diskussioner gavs diskurserna benämningarna: ‘’Offer’’ och ‘’Vi och Dom’’ med underteman           

“dödsiffra” och “offerbetoning”, samt “global och lokal påverkan”,        

“västerlänningscentrering” och “politiska aktörers reaktioner”. Med hjälp av        

inramningsteorin kunde sedan förståelsen för medias framställning av identifierade diskurser          

och teman ges en djupare dimension.  

 

Med tanke på jämförande mellan rapporteringarna från Kenya respektive Frankrike,          

sammanställdes citat ytterligare för att granskas utifrån van Dijks (1993) och Faircloughs            

(1995) kritiska diskursanalys där analysen präglas av ett kritiskt perspektiv.  

 

3.6 Tillförlitlighet och pålitlighet 
Begreppen validitet och reliabilitet är grundläggande att beakta i vetenskapliga studier. Dessa            

begrepp användes till en början endast i kvantitativa studier. Detta utvecklades därefter till att              

även vara väsentliga för kvalitativa studier. Dock används inte begreppen i kvalitativa studier             

på samma sätt som det används i kvantitativa studier (Ahrne & Svensson, 2015; Bryman,              

2011). Dessa två begrepp är något som ändå bör beaktas i vetenskapliga forskningsarbeten för              

att arbetet ska kunna värderas (Lecompte & Goetz, 1982). I kvalitativa studier används             

begreppen tillförlitlighet och pålitlighet istället för begreppen validitet och reliabilitet som           

används i kvantitativa studier. Begreppet tillförlitlighet i kvalitativa studier innebär att studien            

är byggd på ett tydligt sätt så att andra författare ska kunna följa arbetets logik och                

förhoppningsvis förstå och upptäcka samma fenomen som de ursprungliga författarna hade           

gjort.  

 

Bryman (2011) delar in begreppet tillförlitlighet i fyra kriterier. Det första kriteriet är             

trovärdighet som innebär att beskrivningarna ska kunna accepteras av andra. Det andra            

kriteriet är överförbarhet där Bryman (2011) menar att en bra beskrivning av fenomenet ger              

läsaren goda möjligheter att bedöma överförbarheten i resultaten. Brymans tredje kriterium,           

pålitlighet, beskrivs genom två former i kvalitativa studier, intern och extern validitet. Den             

interna validiteten avser om det insamlade materialet kan överensstämma med          

forskningsfrågorna och syftet, det vill säga, om det är rätt material för att hitta svaret. I                
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kvantitativa studier innebär detta att författaren mäter det som denne ämnar att mäta. I denna               

studie har en intern pålitlighet uppnåtts genom att de insamlade nyhetsartiklarna har studerats             

noggrant för att finna relevansen för studien, för att därefter kunna finna ett samband mellan               

informationen i nyhetsartiklarna och de teoretiska perspektiven i studien. Detta kan i sin tur              

medföra att det går att avgöra hur väl tolkningarna överensstämmer med verkligheten som             

studien presenterar. Den externa pålitligheten kan förknippas med generaliserbarhet som i sin            

tur avser huruvida studiens slutsatser kan generaliseras i förhållande till andra grupper och             

kontexter (Lecompte och Goetz, 1982; Bryman, 2011). I kvalitativa studier som denna kan             

dock en viss generaliserbarhet finnas. Med det menas att studiens resultat kan vara aktuellt för               

andra typer av medierapporteringar med andra terrordåd eller liknande händelser. Studiens           

syfte avser dock inte att fördjupa förståelsen för resultatets generaliserbarhet vilket innebär att             

extern validitet inte är lika centralt för den aktuella studien.  

 

Som sista kriterium menar Bryman (2011) att resultaten inte ska ha präglats av forskarens              

egna värderingar. Det är dock så att de identifierade diskurserna i studien framtagits med en               

metod som kräver författarnas egna förståelse och perspektiv. Det kritiska förhållningssättet           

som en kritisk diskursanalys kräver innebär alltså att studien inte kan vara helt utom              

författarnas subjektiva omvärldsperspektiv. De identifierade diskurserna kan därav inte         

garanteras vara lika centrala för en annan författare som ämnar replikera studien. Det är dock               

viktigt att det finns en professionell ram för vilka subjektiva perspektiv som appliceras i              

studiens analys. Det måste finnas en grundläggande objektivitet där underlaget för resultatet            

framtagits med vetenskapligt hållbara metoder utan att författarens personliga åsikter blir           

styrande. Författarna för denna studie har beaktat dessa kriterier med särskilt hänsynstagande            

till gränsen för subjektivitet och objektivitet för att studien ska kunna erhålla hög             

tillförlitlighet genom att koppla samman teoretiska perspektiv med identifierade diskurser          

från nyhetsartiklarna.  

 

3.7 Etiska ställningstaganden 
Vid genomförandet av ett forskningsarbete som berör människor är det vanligt att etiskt             

känsliga frågor blir aktuella. I dessa fall är det väsentligt för författaren att beakta de fyra                

etiska principerna. De fyra etiska principerna består av fyra olika krav som kallas för              

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet     
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(Vetenskapsrådet, 2002). Informationskravet belyser vikten av att informera deltagare med          

tillräcklig information samt korrekt information. Orsaken till att detta måste beaktas är på             

grund av att deltagare bör vara medvetna om deras villkor för deltagande samt att de har rätt                 

att avbryta sin medverkan vid vilken tidpunkt som helst. Samtyckeskravet avser att författaren             

bör ges samtycke vid insamling av information och övriga uppgifter från deltagarna.            

Nyttjandekravet innebär att de insamlade uppgifterna från deltagarna enbart får nyttjas för            

forskningsändamål och inga andra syften som är av icke-vetenskapliga syften. Slutligen,           

innebär konfidentialitetskravet att insamling av etiskt känsliga uppgifter bör beaktas utifrån           

principen om tystnadsplikt och ses som konfidentiellt (Vetenskapsrådet, 2002).  

 

Denna studie är enbart anpassad efter konfidentialitetskravet och nyttjandekravet eftersom          

studien inte använder sig utav deltagare för att besvara arbetets syfte och därför är det inte                

relevant att utgå ifrån resterande två etiska krav. Studiens urval bestod av nyhetsartiklar från              

tre olika nyhetskällor. I nyhetsartiklarnas rapporteringar om de två terrordåden skrevs det            

detaljerat om offren som hade mist sina liv i dåden genom att benämna offrens namn, ålder                

och sysselsättning som kan sannolikt innebära att offrens närstående har gett samtycke om             

offrens uppgifter och att man kan rapportera om detta utan hänsyn till konfidentialitet. I              

nyhetskällornas rapporteringar kunde läsaren ta del av offrens uppgifter såsom namn, ålder,            

bakgrund m.m. Studien har beaktat nyttjandekrav genom att enbart använda          

nyhetsrapporteringarnas beskrivning av offren i forskningssyfte och inget annat som kan           

uppfattas som icke-vetenskaplig syfte. Med tanke på konfidentialitetskravet har         

nyhetskällorna citat rapporterats utan att inkludera något som kan förknippas med offrens            

personliga uppgifter samt att nyhetskällornas rapporteringar enbart har använts för att           

analysera diskurser.  

 

För att genomföra en kritisk diskursanalys är det av stor vikt att förhålla sig objektiv och inte                 

tillåta studiens innehåll omfattas av författarens personliga värderingar och subjektivitet          

eftersom detta kan med viss sannolikhet påverka studien. Det är därmed väsentligt att beakta              

etiska ställningstaganden i kritiska diskursanalyser som i dessa sammanhang kan innebära att            

författaren är subjektiv vilket i sin tur medför förutfattade meningar som kan påverka studiens              

innehåll. Detta kan ske både medvetet och omedvetet eftersom författaren omedvetet kan leta             

specifikt efter vissa mönster i olika diskurser (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). En kritisk             

23 
 



 
 
diskursanalys som teoretisk utgångspunkt kräver att författarna förhåller sig kritiskt till det            

problemområde som utforskas. Appliceringen av ett inramningsteoretiskt och        

postkolonialistiskt perspektiv innebär också given kritisk inställning till vad som sägs och hur             

man säger det utifrån studiens syfte. Studien bör med detta i beaktning utföras med              

försiktighet för att inte beblanda personlig kritik eller värderingar i det kritiska            

förhållningssättet och hålla dessa perspektiv separerade.  

 

3.8 Arbetsfördelning 
Under arbetets gång arbetades studien efter ett schema som angivits av författarnas            

handledare. Författarna har framförallt utgått från detta schema. Under arbetsprocessen har           

det varit gynnsamt att arbeta gemensamt på samma fysiska plats då den största delen av               

arbetet inte gjordes separat utan till största del var författarna beroende av varandras närvaro.              

Detta skapade även möjlighet för att diskutera eventuella utmaningar och lösningar. De delar             

av arbetet som delades omfattades av databassökningar, bokläsning och olika delar av            

metodavsnittet. Databassökningarna delades på ett sådant sätt att författaren Solin tog           

huvudansvaret för eftersökande av vetenskapliga artiklar som material och grund för arbetet.            

Detta genomfördes genom databasen Proquest Social Sciences. Efter detta följdes det upp av             

författaren Mariam för att senare konkludera att båda författare är nöjda med eftersökningen. I              

eftersökandet av nyhetskällor i databasen Retriever Research tog författaren Mariam          

huvudansvar och hittade relevanta källor för studien vilket senare följdes upp tillsammans            

med författaren Solin för att gemensamt avgöra relevansen och lämpligheten av inhämtad            

data. Särskilda böcker utforskades efter att ha valts från Mittuniversitetets bibliotek och            

ansvaret för läsningen och databearbetning av dessa delades lika mellan författarna. I kapitlet             

tidigare forskning delades de två utvalda teorierna mellan författarna och följdes senare upp             

av motsatt författare för revidering och uppföljning för att senare renskrivas. I arbetet för              

resultatet delades arbetet initialt mellan författarna och utifrån diskurs. I diskussionen följde            

ett gemensamt arbete under de flesta rubriker som ingår i diskussion. I de delar av diskussion                

om frågeställning ett, om vilka diskurser som identifierats, delades arbetet in i samma             

förfarande som i resultatredovisning. Således, författare som haft ansvar för en diskurs            

redovisade även denna i diskussion. Genom hela arbetet fanns ett samarbete och stöd på              

samtliga punkter där författarna gemensamt gick igenom samtliga delar innan man gått            

vidare.  
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4. RESULTAT 

4.1 Bakgrund   
Studiens huvudsakliga material baserades på de nyhetsinslag från terrorattacken i Westgate           

Gallerian i Nairobi, Kenya den 21:a september 2013 och terrorattacken i Frankrike som             

inträffade 13-14 november 2015 på sju olika platser, fyra restauranger, en konsertlokal, en             

fotbollsarena och ett café. Först presenteras de nämnda terrorattackerna utifrån           

nyhetskällorna ”Aftonbladet” och ”Expressen”. Med hjälp av kritisk diskursanalys som          

analysmetod har diskurserna ”offer” och ”Vi och Dom” identifierats, vilka presenteras nedan            

tillsammans med respektive teman. Vidare används de teoretiska perspektiven         

”inramningsteori” och ”postkolonial teori” för att analysera nyhetskällorna (Goffman, 1986;          

Loomba, 2005). Dessförinnan ges en kort presentation av de båda ländernas terrorattack.  

 

Terrorattacken i Kenya 

Terrorattacken i Kenya utfördes i Nairobi år 2013. Attacken inträffade genom att ett antal              

gärningsmän stormade in i ett köpcenter och sköt mot människor som befann sig i köpcentrets               

butiker och caféer. Samtidigt rasade även köpcentrets tak in efter att granater hade avfyrats.              

Ungefär 70 personer miste sina liv i köpcentret. Antal gärningsmän som utförde terrordådet             

uppges inte i nyhetsartiklarna. Enligt Expressen uppges otydlig information avseende antal           

mängd gärningsmän, dock beräknade man att det var ungefär ett 20-tal gärningsmän            

(Drevfjäll, 2013, 21 september). 

 

Terrorattacken i Frankrike 

Den 13:e november år 2016 sker en samordnad terrorattack i Frankrikes huvudstad, Paris.             

Den samordnade terrorattacken utlöstes på totalt sju olika platser i Paris, ett café, tre              

restauranger, en konsertlokal och en fotbollsarena. På varje plats utfördes skottlossningar med            

automatvapen, förutom på en restaurang och arenan där explosioner anordnades med hjälp av             

gärningsmännens bombbälten. Attackerna utfördes med några minuters mellanrum av tre          

olika grupper som delade upp sig i mindre grupper för att utföra dådet. Enligt Aftonbladet               

dödades 10 av gärningsmännen varav sex gärningsmän dog av självmordsbomber, och en            

gärningsman dödades av polisen. När det gäller resterande 3 män saknas det information i              

nyhetsartiklarna. Efter några veckor fann man ytterligare två gärningsmän som dömdes till            

fängelse. Det totala dödsantalet för terrordådet på de sex olika platserna var 130 människor              
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inklusive gärningsmännen (Andersson, Magné & Furusjö, 2015, 14 november). Nedan         

beskrivs de två diskurser och underteman som bildar resultatet i rapporteringarna 

 

4.2 Diskursen offer 
Den första diskursen ‘’offer’’ behandlar hur två svenska medier porträtterar och skildrar            

offren i de två terrordåden som inträffade i Kenya och Frankrike. Hur och vad som sägs om                 

individer utifrån svenska mediers skildring har en påverkan på hur övriga människor uppfattar             

dem, enligt Cerulo (1998). Diskursen ‘’offer’’ lyfter således utvalda källornas språkbruk och            

perspektiv i förhållande till offren i vartdera terrorattentat. Detta kommer belysas genom att             

diskursen offer delas upp i under teman som ‘’dödssiffra’’ och ‘’offerbetoning’’.  

 

Dödssiffra  

När offren nämns i de svenska medierna finns det en skillnad mellan hur dödssiffrorna              

beskrivs i respektive land. I rapporteringarna om terrorattacken i Kenya förekommer betydligt            

mer oklara uppgifter om dödssiffrorna än vad det gör i rapporteringar om terrorattacken i              

Frankrike. Informationen som ges om offren i Kenya är antingen ett preliminärt dödstal, eller              

oklara uppgifter om dödstal (Lennander, Drevfjäll & Henricson, 2013, 21 september).           

Däremot förekommer det i rapporteringen om offren i Frankrike en betydligt högre grad av              

korrekta och specifika dödssiffror. Följande citat tydliggör detta:  

 

Enligt Kenyas president Uhuru Kenyatta har hittills 67 människor bekräftats döda (Martikainen, 

2013, 26 september). 

 

130 människor dödades i terrorattacken på sex olika platser i Paris fredagen den 13 november 

(Andersson, Furusjö & Magné, 2015, 14 november). 

 

Inramningsteorin förklarar att mottagaren uppfattar information som trovärdig när samma          

eller liknande information upprepas sakligt på olika platser. I dessa fall sker det en filtrering i                

nyhetsrapporteringen som innebär att ett mönster av återkommande och liknande information           

i olika källor kan ses (Hewitt 2006). När dessutom formuleringarna är tydliga och sakliga utan               

begrepp som talar för att informationen är tillfällig eller en uppskattning talar detta för en               

stabil och trovärdig förståelse för dödsantalet. Om informationen däremot framkommer med           
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begrepp som understryker en viss osäkerhet i den information som delges talar detta istället              

för att informationen är tillfällig eller opålitlig. Till skillnad från Frankrikes tydliga            

information om antal döda kan inte samma mönster uppfattas gällande den svenska            

rapporteringen av attacken i Kenya. Siffrorna är olika i varje rapportering och det rapporteras              

även tillsammans med begrepp som “befaras”, “enligt”, “senaste”. Enligt Hewitt (2006)           

signalerar en sådan diskurs icke-trovärdig information till mottagare som kan skapa en            

uppfattning om avsaknad av en seriös inställning samt likgiltighet till terrordådet i Kenya och              

dess offer. Med andra ord har det inte funnits en återkommande eller rimlig framställning av               

antalet döda i Kenya. Utifrån inramningsteorin kan det tolkas som att informationen inte anses              

viktig och därför inte heller prioriterats som information för mottagarens vetskap (Hewitt            

2006).  

 

Offerbetoning                                                                                                                 

Offerbetoning behandlar svenska mediers framställning av offer i terrorattackerna i termer av 

vad, hur och vilka som betonas som offer. Den betoning svenska medier skapar påverkar 

uppfattningen om händelsens seriositet. Konkret syns det i hur särskilda detaljer av händelsen 

skildras. Beroende på vad hos offren eller hur dem själva betonats av media konstruerar 

reaktioner hos mottagaren. Om specifika fakta beskrivs med en större detaljrikedom skapas en 

befästande bild hos mottagaren då denna uppfattar faktan som viktig. En detaljsvag 

beskrivning av offren gör det svårare för mottagare att uppfatta händelsen som viktig och kan 

därmed också lättare glömmas bort (Hewitt, 2006). Till offerbetoning hör också 

konstruktionen av känslor där rädsla eller sorg är framträdande i rapporteringen (Cerulo, 

1998). Konstruktionen av rädsla och sorg kan sammankopplas med Altheide (2002) förklaring 

om att människor tenderar att minnas negativa nyheter betydligt mer än positiva (Altheide, 

2002). Kombination av dessa två påverkar människors tolkning och uppfattning av det som 

informeras (Hewitt, 2006). 

 

Cerulo (1998) menar att diskurser vanligtvis utvecklas genom att medier fokuserar på själva             

berättandet av en specifik nyhet. Genom att nyhetens struktur formas på ett visst sätt har               

medier en makt att frambringa specifika känslor hos mottagare. Detta gäller inte enbart             

känslor som involverar medlidande och sorgsna känslor. Det kan även avse att skapa rädsla.              

Detta exempel kan associeras med förklaringen från Altheide (2002) som menade att medier             
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kan konstruera rädsla hos människor i diskurser som kommer i uttryck i nyheter. Detta utförs               

genom att medier medvetet framhäver nyheter som handlar om hotfulla händelser som i sin              

tur kommer att betraktas som skrämmande av människor (Altheide, 2002). Det finns flera             

nyhetsartiklar som omfattas av citat och rubriker som består av ord och uttryck som kan               

frambringa rädsla och oro för mottagare. I både terrorattacken i Nairobi och Paris ger delar av                

narrativet ett intryck av skräck. För terrorattacken i Nairobi ses dock inte samma grad av               

känsloorienterade inslag som de för terrorattacken i Paris. Däremot förekommer en betydligt            

mer färgstark beskrivning av skräckhändelserna i inslag med svenskar än när det är inslag              

med kenyaner. Följande inhämtade citat från nyheterna om terrorattackerna i Nairobi och            

Paris tydliggör konstruktionen av känslor, såsom rädsla: 

 

Maurice fyllde 13 år i går. Det skulle han fira med bio på shoppingcentrat Westgate. Istället blev det 

ett blodbad (Cristiansson, 2013, 22 september). 

 

Insatspolisen från Bataclan berättar om helvetet på jorden (Järkstig, 2015, 20 november). 

  

Det finns en koppling mellan vad som anses viktigt genom att det beskrivs med många               

detaljer. Ett exempel är rapporteringen om ett västerländskt par som mördades i terrorattacken             

i Nairobi. I Expressens nyhetsinslag om paret genomsyras nyheten av gripande och rörande             

beskrivningar tillsammans med bilder på paret som håller om varandra. Underrubrikerna talar            

ett tydligt och tragiskt språk om dödsfallen. “Gravida kvinnan sköts ihjäl i gallerian i              

Nairobi”, “Försökte skydda sin partner” och “Stor sorg” är några exempel (Drevfjäll, 2013,             

23 september). Ett narrativ byggs genom att utforma titlar med emotionellt laddade meningar             

eller begrepp. Detta skapar en uppfattning om vad sändaren vill att mottagaren ska känna och               

uppfatta, i detta fall, ett stort medlidande och empati för det fina paret som förlorades. I texten                 

beskrivs även hur de hittats ihopkrupna och det ska ha sett ut som att mannen till den gravida                  

kvinnan försökt skydda sin flickvän från angriparens kulor med sin egen kropp i gallerian: 

 

De båda hittades ihopkrupna, och enligt Daily Mail ska det ha sett ut som att Ross Langdon försökt 

skydda sin flickvän från angriparnas kulor med sin egen kropp i närheten av ett kafé i gallerian 

(Drevfjäll, 2013, 23 september). 
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Under hela inslaget får mottagaren en god bild av vilka paret var, vad de arbetade med och                 

hur deras sista stund kan ha sett ut. Paret som beskrivs i nyheten var dock inte Kenyaner utan                  

västerlänningar. I inslaget beskrivs paret som genuint goda människor av familjen samt Bill,             

Hillary och Chelsea Clinton som alla uttrycker stort chock och sorg för den hängivna och               

beundrade kvinnan och hennes make (Drevfjäll, 2013, 23 september). Rapporteringarna          

använder språk som kopplar till postkolonialistiskt tänk. Medan de två utländska offren            

beskrivs mycket samt med stor omsorg och emotionell betoning benämns samtidigt övriga            

offer som siffror: 

 

Nu strömmar kondoleanserna in över det mördade paret, som blev två av de 62 som hittills bekräftats 

döda i attacken, som tros ha utförts av al-Shabaab (Drevfjäll, 2013, 23 september). 

 

Avsaknaden av beskrivningar av övriga offer där majoriteten var kenyaner sänder signaler om             

vilka liv som i denna kontext bör ses som betydelsefulla. Enligt inramningsteorin ges             

mottagaren en förutbestämd och fokuserad skildring av en hel händelse som här betonar de              

västerländska offren (Goffman, 1961). Det görs få undantag från detta i insamlad data varav              

ett i Aftonbladet där en kenyan intervjuas om händelseförloppet och vad denne såg under              

terrorattacken. I samma artikel finns dock en enskild underrubrik “Västerlänningar döda” där            

det talas om att två fransmän, två kanadensare och att amerikaner är bland de skadade. Under                

denna underrubrik har det getts plats för ett uttalande från Carl Bildt som uttrycker sitt               

fördömande av terrorattacken och påtalar att de ansvariga måste ställas inför rätta (Svensson,             

Lidén & Gustafsson, 2013, 21 september). Det kan tolkas utifrån artikelns upplägg att             

uttalandet var riktat till den berörda västerländska gruppen då detta uttalande placerats i             

samma kontext som rapporterandet av de västerländska offren.  

 

En annan framträdande faktor som synliggörs i jämförelsen är svenskarnas perspektiv som            

framhävs med mycket detaljer i terrorattacken i Nairobi. I Aftonbladet skildras det så här: 

 

Svenska rödakorsdelegaten befann sig i köpcentret tillsammans med sin man och deras lille son 

när terroristerna slog till (TT, 2013, 25 september). 

 

Även här beskrivs hela händelseförloppet och de svenska intervjupersonerna ges rum att 

uttrycka sin skräck i situationen. I samma artikel skrivs även: 
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Även om hon och hennes familj inte drabbades direkt har hon haft svårt att förklara för sina 

barn att några av deras klasskamrater på den internationella skolan i Nairobi troligen är 

döda (TT, 2013, 25 september). 

 

Det framhävs ytterligare att det är 1000 svenskar i Kenya utan att specificera relevansen för               

terrorattacken i Nairobi i fråga (Lennander, 2013, 21 september). Det finns en centralisering             

av det svenska och västerländska perspektivet i rapporterna där händelsen huvudsakligen           

belyses ur detta perspektiv och skapar en uppfattning av att västerlänningar och svenskar är              

indirekta offer. Få undantag identifieras varav ett specifikt nyhetsinslag om en hjälte som             

räddade en kvinna och sina två barn under attacken. I denna nyhet beskrivs dock inte               

personerna som något mer än “den manliga vakten, en mamma och två barn” vilket skapar en                

färglös och opersonlig bild utav de berörda personerna som skiljer sig från den beskrivning              

som ges av offer och involverade i Parisattackerna (Martikainen, 2013, 26 september). Utöver             

det finns inget mer i urvalet som talar mer om vilka övriga offren var i terrorattacken i Nairobi                  

vilket visar en större uppmärksamhet till svenskarna och västerlänningarna i händelsen.  

 

Det förekommer en markant skillnad i offerbetoningen när det gäller vilka som betonas och              

hur man betonar dem. Detta medför i sin tur att media förmedlar tydligt vilken grupp               

människor ska känna medlidande för. När det gäller Parisattacken finns det mer detaljrikedom             

i beskrivandet av offer i nyhetsrapporteringarna i jämförelse med rapporterna om offren i             

terrorattacken i Nairobi. Deras individuella egenskaper beskrevs, ibland tillsammans med en           

bild av offren. Någons mor eller far, en fotbollsstjärna, en prestigefull jurist eller liknande var               

några av de egenskaper man framhävt hos offren (Canoilas, Nilsson & Omerspahic, 2015).             

Genom nästan alla yttranden om parisattackens offerbeskrivningar kan det tydligt avläsas ett            

stort bruk av ord som beskriver offret bredvid ord som beskriver en stor sorg. Detta möjliggör                

för mottagaren att koppla samman en känsla med den berörda gruppen. När språket används              

på detta vis för att förklara ett objekt, eller som i detta fall ett offer, och samtidigt tillskrivit                  

denna en känsla eller stämning sker konstruktionen av en diskurs (Fairclough, 1995).  

 

I terrorattacken i Paris kunde inte samma fokus på svenskarna i eller runt händelsen uppfattas.               

Mottagaren får däremot höra från en ung svensk kvinna som tillsammans med sin vän satt på                
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restaurangen Le Petit Cambodge i Frankrike när terroristerna började skjuta. Kvinnans vän            

avled och överlevaren fick utrymmet till att berätta sin version av händelseförloppet            

(Thornéus, 2016, 30 november): 

 

Det faktum att han inte sköt rakt på mig när han hade möjligheten och att våra blickar möttes kan 

absolut ha spelat in, men det kan ju även vara ett önsketänkande från min sida. Att det fanns någon typ 

av mänsklighet och att man vill se något gott i det som är ont, säger hon (Thornéus, 2016, 30 

november). 

Förutom detta inslag finns inte samma fokus på svenskarna som direkta och indirekta offer i 

händelsen. Denna skillnad mellan offerbetoningen av västerländska offer i Kenya och 

offerbetoningen i Frankrike kan förstås ur ett postkolonialt perspektiv. Rapporteringarna om 

Westgate genomsyras av ett postkolonialt tänk där man skapar relevans för attacken genom att 

framställa det ur ett svenskt perspektiv. Utan det svenska perspektivet återstår bara attacken 

mot kenyanerna, de icke-västerländska som inte har en relation eller relevans för Sverige och 

det svenska folket. Frankrike och dess befolkning är till skillnad från Kenya och dess 

befolkning en del av den postkoloniala kategorin av människor som ingår i “västerlänningar” 

och ses därav som en enad och sammanfogad grupp med Sverige och svenskar (Loomba, 

2005). Trots att Parisattacken tog ett svenskt offer har uppståndelsen och rapporteringen kring 

svenskarnas perspektiv inte varit lika fundamental som det vid Nairobiattacken. Detta kan 

tolkas som att relevansen för Sverige redan är fastställd då det är västerlänningarna som 

attackerats och förlorat sina liv (Loomba, 2005). 

 

4.3 Diskursen ‘’Vi och Dom’’  
Den andra diskursen ”Vi och Dom” behandlar hur postkolonialismen har satt sina spår i              

modern tid genom att konstruera ett ”Vi och Dom”. Med ”Vi och Dom” avses två åtskilda                

grupper som i detta sammanhang handlar om Europa och Afrika, det vill säga, västerlänningar              

och icke-västerlänningar. Postkolonialismen ger sitt uttryck i omvärlden på olika sätt, men            

utgår från idén om att det finns skillnad på grupper. Denna idé som baseras på en postkolonial                 

hierarkisk struktur som ordnar västerlänningar överst och icke-västerlänningar underst präglas          

också av status och ställning i förhållande till resurser, ekonomisk etablering eller status             

(Loomba, 2005). Denna konstruerade idé vidmakthålls och gestaltas i de svenska mediernas            

framställning av de presenterade terrordåden. Hur svenska medier fortsätter reproducera det           
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postkoloniala perspektivet utifrån ett ‘’Vi och Dom’’ tänkande kommer att presenteras utifrån            

tre teman: ‘’global och lokal påverkan’’, “västerlänningscentring’’ samt ‘’globala aktörers          

reaktioner’’. Dessa teman kommer att specificera sig dels på hur globala aktörer reagerar på              

dåden i Frankrike och Kenya, om dåden uppfattas ha en global eller lokal påverkan, men även                

hur medias fokus riktar sig till västerlänningar i en kontext där dessa inte har en betydande                

relevans för terrordådet. 

 

Global och lokal påverkan  

Detta tema presenterar hur svenska medier utvecklar ett postkolonialt synsätt i sitt sätt att              

informera mottagare om terrordåden påverkar globalt eller lokalt. Som tidigare nämnt kan            

svenska medier påverka hur mottagare uppfattar individer i en nyhetsrapportering utifrån hur            

och vad medier beskriver dessa som (Cerulo, 1998). Genom att svenska medier informerar             

mottagare om att en händelse har en global eller lokal påverkan kan detta indirekt informera               

mottagaren om att en händelse som har en lokal påverkan har enbart en inverkan på just den                 

lokala befolkningen. I jämförelse med när svenska medier förklarar att en händelse har en              

global påverkan som i sin tur kommer att medföra att människor runtom i världen betraktar               

detta som ett globalt problem som kan ha en påverkan på alla. Global och lokal påverkan                

utvecklar således ett ”Vi och Dom” synsätt genom att lokal påverkan enbart berör ”Dom” och               

global påverkan berör ”Vi” (Loomba, 2005). Denna temadel visar en skildring i hur svenska              

medier beskriver Parisattackerna på ett sådant sätt att dådet har berört hela världen för att               

tydliggöra att det har en global påverkan, i jämförelse med Nairobiattacken där det enbart har               

berört just befolkningen i Kenya och har endast en lokal påverkan. Följande inhämtade citat              

tydliggör detta exempel: 

 

Experten: Frankrikes 11 september - Skjutningarna och explosionerna i Frankrike skakar 

världen (Järkstig, 2014, 14 november). 

 

Kenya kommer aldrig glömma 21 september. Hela Kenya kommer att minnas den 21 

september som en mardröm under lång tid framöver (Cristiansson, 2013, 22 

september). 

Dessa citat tydliggör ovanstående exempel om vilka terrordåd som kan betraktas ha en global              

och lokal påverkan. Rapporteringen om Kenyas terrordåd beskrivs som ‘’Kenya kommer           
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aldrig glömma 21 september’’ i jämförelse med rapporteringen om terrordådet i Frankrike där             

rubriken var att terrordådet ‘’skakade hela världen’’. Att ett problem ”skakar hela världen”             

kan tolkas som att det är ett globalt problem som har en global påverkan med tanken på att                  

ordet ”världen” skrivs som en rubrik i en nyhetsrapportering.  

  

Västerlänningscentring 

Det andra temat är “västerlänningscentrering” som berör det fokus media riktar till            

västerlänningar i en kontext där dessa inte har en betydande relevans för terrordådet. Det vill               

säga, de kan ha en indirekt koppling till terrordådet men representeras i media på ett sådant                

sätt som får mottagaren att uppleva att det är västerlänningar som är i centrum för händelsen.                

En jämförelse som återkommer i nyhetsartiklarna är ett upprepande mönster som markerar            

segregerande diskurser där ett sorts avståndstagande sker mellan Frankrike och Kenya.           

”Västerlänningscentrering” identifieras bland annat genom återkommande bekräftandet av        

vilka det är som kommer till Kenyas köpcentrum. Genom flera nyheter är det “utlänningar”              

som ofta befinner sig på Westgate gallerian och detta nämns flitigt ihop med att platsen blivit                

föremål för en terrorattack. Ofta nämns detta tidigt i nyheterna som sätter en ton på utgången                

av nyhetsartikeln. I Expressens artikel om de svenska skolbarnen som skulle på middag i              

gallerian påbörjas nyheten med meningen:  

 

Köpcentret Westgate i Nairobi, där flera personer har dödats under lördagen, är ett populärt 

utflyktsmål bland utlänningar (Drevfjäll, 2013, 21 september). 

 

Aftonbladet stärker detta: 

  

Välbärgade kenyaner och utlänningar är vanliga bland kunderna i det exklusiva, fem 

våning höga köpcentret Westgate (Svensson, Lidén & Gustafsson, 2013, 21 

september). 

 

Det finns alltså en signifikans i att tydliggöra vilka “typer av kenyaner” som befinner sig i                

Westgate då vetskapen av att det är vardagliga kenyaner på plats inte anses tillräckligt              

informerade ur det perspektiv svenska medierna rapporterar från. Det blir en tydlig            

kategorisering av vilka “typer” av kenyaner som befinner sig i Westgate tillsammans med             
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utlänningar. Det är nämligen inte vilka kenyaner som helst utan just välbärgade kenyaner.             

Detta tar en djupare dimension på det postkoloniala perspektivet där det för in ekonomiska              

förutsättningar för att förklara kenyanernas närvaro på Westgate gallerian (Loomba, 2005).           

Denna diskurs utgår från ett segregerande synsätt där en postkolonial maktstruktur           

reproduceras där det är en tydlig över- och underordning där västerlänningarna framställs som             

en “elit” (van Dijk, 1993). Uttalandet om “välbärgade kenyaner” antyder att det är utöver              

något vanligt att kenyaner går till centrum och framställer en postkolonial bild av att Afrika               

som kontinent och dess invånare är en homogen grupp där fattigdom är normen (Sida, 2013).                

Van Dijk (1993) menar att makt också innebär en “dominans” som kan utnyttjas på ett sådant                

sätt som skadar vissa grupper i samhället. Media utnyttjar denna “dominans” på ett skadligt              

sätt i denna kontext då det sker en förstärkning en postkolonial bild där kenyaner i detta fall                 

anses ha sämre ekonomiska förutsättningar än västerlänningar. 

 

En annan sorts avståndstagande som sällan missas i rapporteringarna är de västerländska            

“offrens” arbeten eller sysselsättning i Nairobi, detta tilläggs ofta tillsammans med personens            

namn. Detta anses intressant då källorna valt att tydliggöra detta för mottagaren av en orsak               

vilket med stor sannolikhet har att göra med ett ”Vi och Dom” tänk. Att veta vad en                 

västerländsk person med ett västerländskt namn gör i Kenya verkar otillräckligt           

informationsmässigt. Vad personen i fråga gör där i Kenya behöver nämnas för att skapa              

rimlighet i individens närvaro i Nairobi. Anledningen till detta kan ha att göra med att Kenya                

inte är den typiska semesterorten för västerlänningar. Men att västerlänningar befinner sig i             

Nairobi anses så främmande att det finns ett behov att berätta vad de gjorde där talar för en                  

djupare orsak. Detta talar återigen för en postkolonial diskurs som underförstått tyder på att              

det är normbrytande för svenskar eller västerlänningar att befinna sig i Nairobi och deras              

aktivitet där måste tydliggöras för att bilda förståelse för att ”Vi” är där med ”Dem” (SOU                

2006:21). 

 

FN-anställde Svante Yngrot, 47, hamnade mitt i lördagens massaker på gallerian Westgate i Nairobi - 

med sin fru och tvåårige son (Drevfjäll, 2013, 21 september). 

 

Svenska rödakorsdelegaten befann sig i köpcentret tillsammans med sin man och deras lille son 

när terroristerna slog till (TT, 2013, 25 september). 
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Politiska aktörers reaktioner  

Detta tredje tema fokuserar på att studera om politiska aktörer hade uttalat sig i media efter att                 

terrorattacken hade inträffat i Kenya och Frankrike. Varför vissa nyheter kan få många             

globala aktörer att reagera, medan andra nyheter får färre eller inga reaktioner alls kan              

förklaras genom begreppet ”medialisering”. När svenska medier använder sig utav          

medialisering i rapporteringar avseende olika händelser medför detta en extrem förstärkning           

av händelsen. Denna förstärkning, även kallat ”medialisering” leder i sin tur till att händelsen              

får stor uppmärksamhet i medier som i sin tur resulterar till att politiska aktörer med stora                

positioner tvingas att uttala sig om händelsen (Vasterman, 2005). Ett perspektiv som kan ange              

orsaken till varför så många aktörer uttalade sig om terrordådet, med undantag av begreppet              

”medialisering”, kan förknippas med det postkoloniala perspektivet. Loomba (2005) menade          

att under kolonialismens tid skedde en uppdelning av världens länder där ena gruppen ”de              

som har” betraktades som en enad grupp, det vill säga, de som koloniserade andra länder och                

uppnådde sina gemensamma mål, samt den andra gruppen ”de som inte har’” blev             

kolonialiserade av andra länder. Diskursen som identifieras i detta sammanhang innebär           

därmed att terrordåd som sker utanför ‘’Västerlandet’’ inte ses som ett problem som tvingar              

politiska aktörer, som befinner sig i ‘’Västerlandet’’, att reagera. Det förekommer tydligt en             

starkare respons från de västerländska politiska aktörerna vilket förstärker den koloniala idén            

om att gruppen “de som har” har en stark sammanhållning (Loomba, 2005).  

 

Det nyhetskällorna visar är en skillnad i det politiska intresset för terrorattacken i Paris och               

Nairobi. Det uppfattas ett större globalt intresse för Frankrike och dess offer då sammanlagt 7               

västerländska länder visat sitt stöd via uttalanden från politiska aktörer och världsledare.            

Kenya hade enbart uttalanden från Kenyas egna president och premiärminister samt Sveriges            

utrikesminister. Detta tyder på att det finns ett politiskt intresse för att bibehålla starka              

internationell relationer med andra västerländska länder, däribland Frankrike. Följande         

inhämtade citat från nyhetskällorna tydliggör de markanta skillnaderna: 

  

Jag vill tacka alla kenyaner för att ni är starka och finns där för varandra när den här tragiska 

händelsen är inne på dag två. Jag och alla med mig sörjer djupt med de familjer som är drabbade, 

ingen ska förlora sitt liv så meningslöst, och ingen familj ska behöva motta sådana nyheter, sade 

president Uhuru Kenyatta (Henricson, 2013, 22 september). 
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Det här är en attack som inte bara riktar sig mot Paris, inte bara mot det franska folket  utan attack 

på hela mänskligheten och de värden som vi delar, berättar president Barack Obama (Melin, 

2015, 14 november). 
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5. DISKUSSION 

5.1 Slutsats 
Syftet med studien var att beskriva hur svenska medier skildrat två olika terrorbrott varav ett i                

Frankrike år 2015 och det andra i Kenya år 2013. Precis som studiens titel lyder, reflekterar                

media inte hur verkligheten ser ut, utan media konstruerar hur verkligheten ska se ut              

(Ben-Yehuda, 2005). I dagens samhälle är människor beroende av nyhetsrapporteringar som           

tillhandahålls av media. Genom det mediala filter som informationen går igenom finns            

utrymme för vinklingar och konstruktioner av händelser. Terrorattackerna som analyserats          

anses vara av hög prioritet för media att informera allmänheten om, men den här studien visar                

skillnad i hur detta framställs beroende på geografisk plats för händelsen. Av detta följer att               

skillnaden berör också den befolkning som finns på platsen utifrån vem som får komma till               

tals i rapporteringarna av terrorattackerna. Sammanlagt 17 webbaserade nyhetsartiklar ingick i           

analysen, sju från rapporteringen av terrorattackerna i Kenya och tio om Frankrike. Utifrån             

Van Dijks (1993) kritiska diskursanalys och med stöd av Bergström och Boréus (2013)             

metodbok har diskurser kunnat blottläggas och analyseras.  

 

Skillnader i de olika nyhetsrapporteringarna kan förstås ur två teoretiska perspektiv;           

inramningsteori (Goffman, 1961) och postkolonialistisk teori (Loomba, 2005). Med hjälp av           

diskurser kan människor bilda förståelser som delas av ett socialt och kulturellt sammanhang             

(Svensson, 2019). Språket är en grundläggande och avgörande faktor i diskursprocessen, det            

vill säga, hur och vad som förmedlas utifrån språket i diskursprocessen (Payne, 2015). Ur ett               

inramningsteoretiskt perspektiv kan nyheternas utformning förstås och tolkas av mottagare.          

Utifrån värderingar och uppfattningar konstrueras en generell förståelse för omvärlden. Det           

som sedan ramas in utifrån dessa olika värderingar är också det som i sin tur påverkar                

diskursens utformning och påverkan på samhället (Hewitt, 2006). 

 

Terrordådet i Kenya har rapporterats med svagare slagkraftighet då det saknas betydande            

detaljer som inte klargörs i senare uppdateringar. Enligt Hewitt (2006) har all media ett slags               

mediainramning som är generell för att vara lättillgänglig för mottagare och konsumenter av             

nyheter. En sådan inramning kan gälla motivet bakom dådet och utförandet. Terrorattacken i             

Frankrike rapporteras på ett sådant sätt som kan få mottagaren att uppfatta händelsen och              

dess omfattning bättre för varje rapportering. Terrordådet framställs som ett stort övergrepp            
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mot inte bara Frankrike utan hela världen. Detta är ett uttryck för centrering av              

västerlänningars upplevelse och perspektiv som viktiga. Det svenska perspektivet på          

händelsen i Kenya är till stora delar överrepresenterande och det ges mer utrymme till              

svenskar att uttala sig om händelsen än kenyanerna själva. I terrorattacken i Paris är det               

rapporttexterna istället objektiva med största fokus på händelseförloppet och franska offer.           

Nedan diskuteras resultatet utifrån studiens syfte och frågeställningar.  

 

5.2 Identifiering av diskurser i medias skildring 
Två diskurser identifierades bestående av “offer” samt ”Vi och Dom” där dessa i sin tur               

delats in i teman som “dödssiffra” och “offerbetoning” samt ”global och lokal påverkan”,             

“Västerlänningscentring” och ”Politiska aktörers reaktioner”.  

 

Diskursen offer beskriver information om offren, hur bilden på offren i de olika             

terrorattackerna har konstruerats och inramats utifrån informationens vikt och känslor som           

beskrivs. Enligt Altheide (2000), inramas nyhetsrapporteringar många gånger utifrån         

tradition. Rapportering om offer från dessa två händelser följs utifrån postkolonialistiska           

idéer. I det första temat “dödssiffra” är den mediala uppmärksamheten kring antal döda i              

terrorattacken i Kenya tillsynes mindre framträdande. Eftersom rapportering om antal döda           

påverkar mottagarens bild av terrordådets omfattning, blir det ett större avstånd mellan            

händelsen och mottagaren då det uppfattas som att de förlorade liven inte kan ha haft en stor                 

betydelse om det inte finns en korrekt korrespondens om antalet döda. Det säger också något               

om hur det Kenyanska samhället uppfattas av svensk media och dess konsumenter.            

Parisattacken skildras tydligare där det framkommer saklig information om antal offer och            

läsaren ges bilden av en seriös och allvarlig nyhet som och det bidrar till uppfattningar om att                 

de förlorade liven har betydelse. Enligt Bergström och Boréus (2013) är en sådan rapportering              

ideologiskt grundad och visar på ett tänkande att till skillnad från det gamla koloniala landet               

Kenya, är samhället i Frankrike ett västerländskt, välordnat samhälle med noga översikt av             

sina medborgarantal.  

 

I temat “offerbetoning” belyses hur beskrivna offer skildras olika. I jämförelse mellan            

rapporter av Kenya respektive Frankrike, uppfattas en tydlig skillnad i offerbetoning i termer             

av vem som betonas och hur man betonar dem. Av vad som kan avläsas genom medias                
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skildring av offren i terrorattacken i Nairobi uppfattas ett tydligt språk om vilka media vill att                

människor ska känna medlidande för. Det finns en majoritet av djupa och emotionsladdade             

beskrivningar om de västerländska offren och där kenyanska offerbeskrivningar saknas. Det           

finns en stark betoning av svenskar där de betraktas som indirekta offer i terrorattacken i               

Nairobi. Med detta menas alltså de som befunnit sig på platsen eller området men inte tagit                

fysisk skada av händelsen. I terrorattacken i Paris ser man däremot en större betoning av de                

inhemska offren och det är mycket få inslag av det svenska perspektivet i kontexten. Med det                

svenska perspektivet åsyftas de reportage där en eller flera svenskar varit föremål för intervju              

eller i centrum i samband med nyhetsrapporteringen. Rapporteringen från terrorattacken i           

Nairobi betonar särskilda liv som har västerländsk bakgrund, med större sorg och beskrivning.             

Västerländska liv som förlorades hade egna rubriker med djupgående information om vilka de             

var, deras goda karaktär samt hur de dog. Denna kontextualisering ger mottagaren en känsla              

av sorg (Fairclough, 1995). Det svenska perspektivet tog en majoritet av den mediala             

uppmärksamheten i rapporterna från Kenya trots att en del inte ens var närvarande vid              

attacken utan bara bor i Nairobi. En likvärdig beskrivning kunde inte identifieras för de              

kenyanska offer då de beskrivs enbart som uppskattningar av antal döda bredvid de svenska              

och skandinaviska narrativen. Detta understryker att det postkoloniala perspektivet         

genomsyrar rapporteringen då västerländska perspektivet är av större relevans för svensk           

media. Ur ett postkolonialt perspektiv, visar rapporteringarna av offer en överordning av            

västerlänningar trots att det var en majoritet av kenyaner som miste sina liv (Loomba, 2005).  

 

Den andra diskursen, “Vi och Dom” handlar om att svenska mediers skildringar innebär att              

befolkningar i de gamla koloniala samhällen är skilda grupper, västerländska Europa och            

icke-västerländska Afrika (Hall, 1992). Dessa skildringar har indelats i tre underteman. Det            

första är global och lokal påverkan som innebär att när allvarliga problem, såsom terrordåd,              

inträffar, betraktas problemet beröra ett avlägset samhälle som inte har någon inverkan på             

“oss”. Dock när samma form av problem sker i Europa betraktas detta som något som har en                 

inverkan för hela världen. Det andra är politiska aktörers reaktioner som visar hur             

västerländska länder har en stark sammanhållning när ett problem inträffar i ett västerländskt             

land. Detta uttrycks i nyhetsrapporteringar genom att västerländska politiska aktörer uttalade           

sig om terrordådet i Frankrike. Enligt Loomba (2005), kan ”Vi och Dom” synliggöras genom              
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att titta på hur politiska aktörer visar vilka de känner medlidande för, vilket i denna studie var                 

den västerländska gruppen.  

 

Temat ”Västerlänningscentrering” påtalar en medial fokus av västerlänningar i båda          

attackerna. Vid terrorattacken i Kenya finns en medial bild där västerlänningar ses som             

prioriterade och där kenyanerna indirekt skildras som “Dom” och underordnade i förhållande            

till en västerlänningscentrerad normativitet. Genom mediernas beskrivning uppfattas både         

direkta och indirekta västerländska offer som en grupp för sig utan någon relation till varken               

den kenyanska befolkningen eller landet utifrån andra premisser än att det arbetar i Kenya.              

Västerlänningarna i Kenya ses alltså inte som en del av befolkningen utan det förtydligas i               

svenska medierna att det är där för att utföra arbete. Denna bild som media framställer av                

västerlänningar i denna kontext påvisar åter en postkolonial ide om att västerlänningars plats i              

icke-västerländska länder är temporära och präglade av ett syfte att skapa välstånd, trygghet             

eller på något sätt bidra till landets utveckling genom arbete (Loomba, 2005).            

Västerlänningarna särskiljs som en “elit” i rapporteringarna där de ses som mer etablerade             

ekonomiskt och statusmässigt i utlandet (Van Dijk, 1993). Detta syns i hur man uttrycker              

kenyaner jämte västerlänningar i terrorattacken i Kenya. Man understryker i flera delar av             

nyheterna att besökarna till den fina och “lyxiga” gallerian Westgate främst är utlänningar och              

“välbärgade kenyaner”. Detta språk förutsätter att alla utlänningar redan har en ekonomisk            

god fördel i kenya men att det däremot inte är självklart för vilken kenyan som helst att vistas                  

tillsammans med utlänningarna i Westgate. Indirekt talar uttrycken om att det finns en             

underordning där ekonomiska förutsättningar hos kenyanerna bör vara goda för att de skall             

vistas med utlänningar. I detta fall har man utgått från och reproducerat en föreställning om               

att “Afrika” generellt är fattigt och är en homogen representation av ett utvecklingsland med              

sämre ställning i jämförelse med en västerländsk norm (Sida, 2013).  

 

5.3 Medias konstruktion av känslor och reaktioner 
I studien kan det konstateras att rapporteringar i svenska medier varken är neutrala eller              

objektiva, eller är en reflektion av verkligheten. Som Fairclough (1995) skriver, har ingen             

beskrivning av samhällen eller händelser någon sanning i sig. Mediers budskap om vad             

människor ska tänka och tycka om en händelse är ofta sociala konstruktioner och             

rapporteringen följer och återskapar specifika känslor och reaktioner. Konstruktionen         
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synliggörs i mediernas språkbruk om terrorattacken i Nairobi och Paris. Det språk media             

använder som presenteras i resultatet visar ett tydligt förutbestämt format på hur nyheterna             

skall konstrueras och mottas. Konstruktionen av känslor som sorg ses i hög koncentrering hos              

nyheterna om terrorattacken i Paris. I diskursen offer visas detta genom upprepade            

associationer mellan begrepp som representerar förlust och beskrivning av offer. Dessutom           

fördjupas konstruktionen av sorg då offren i Paris också beskrivs som någons familjemedlem             

eller närstående. Skildringen som media framtagit ligger närmare mottagare emotionellt och           

konstruerar därmed ett känslomässigt tillstånd av sorg (Hewitt, 2006). Samma betoning av            

offren i Nairobi ses inte i de svenska medie reportagen om terrorattacken i Nairobi. 

 

Vidare ses en del språkliga uttryck och begrepp som gestaltar en skräckinjagande stämning             

runt terrorattacken i Paris. De typer av beskrivningar där fruktan ingår i stora drag kan ha en                 

roll i förstärkandet av rädsla även hos mottagare som är utomstående från händelsen             

(Fairclough, 1995). Detta kan ge upphov till den effekt som förekommer idag där             

västerlänningar i högre grad känner rädsla för terrordåd än andra mer terrordrabbade grupper             

(Orbs media, 2017). Media har även i detta fall haft en roll i konstruktionen av olika känslor                 

gentemot terror. Det kan ses särskilt tydligt i narrativet i båda terrordåd där det varit               

västerlänningar eller svenskar med i inslaget. Det identifieras endast ett specifikt tillfälle där             

det känsloladdade narrativet avviker. Detta är när rapporterna behandlar icke-västerlänningar i           

terrorattacken i Nairobi. Gemensamt för alla känsloladdade beskrivningar inklusive rädsla i           

terrordåden är att det till stor del cirkulerat kring svenskar och västerlänningar. Nyheterna har              

alltså ramats in på ett sådant sätt där mottagarens känslor och reaktion skall intensifieras när               

det gäller västerlänningar. Denna inramning av känslor som är centrerad i västerlänningar och             

underordnar icke-västerlänningar visar en viss likgiltighet inför icke-västerlänningar. Denna         

likgiltighet kan i sin tur överföras i de omvärldsperspektiv samhället rättar sig efter och              

beslutar åtgärder med i exempelvis välfärdstjänster. Konstruktionen av olika reaktioner av           

media har därför en bärande vikt i hur samhällets funktion i förhållande till allas lika värde ser                 

ut (SOU 2006:21).  
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5.4 Medias konstruktion och reproduktion av postkoloniala 

maktstrukturer  
Under kolonialismens tid delades världens länder i två delar; västerlänningar och           

icke-västerlänningar (Loomba, 2005). Kolonialisering tjänade olika mål varav det viktigaste          

var att utöka tillgången till resurser. Trots att kolonialismens tid har till stor del passerat för                

Europa existerar koloniala idéer än idag. Detta har påvisats med flera exempel i studien              

genom att svenska mediers diskurser kommer till uttryck i det skriftliga språket i             

nyhetsrapporteringar. Exempelvis genom att rubricera terrordåd som att ”Kenya glömmer inte           

denna dag”. Detta tolkas som att detta problem enbart berör just kenyaner och inte              

västerlänningar. Dock när ett terrordåd sker i västerländska länder betraktas detta som något             

som har en inverkan på ”hela världen”, precis som en rubrik i en nyhetsrapportering beskrev               

dådet i Frankrike på detta vis. Att använda sig utav begreppet ‘’världen’’ när det avser ett                

terrordåd i Frankrike tyder på ovanstående exempel. Denna tolkning kan stärkas med ett             

ytterligare exempel som svenska medier beskrev i nyhetsrapporteringar där enbart två länder            

och deras politiska aktörer uttalade sitt deltagande om förödelsen i Kenya, medan sju länders              

ledare uttryckte om Frankrikes terrordåd. På så sätt hade terrorattacken i Frankrike inte enbart              

en lokal påverkan, utan det var en attack mot hela västerlandet, framförallt Europa. Detta kan               

tolkas som att delning utifrån ett kolonialistiskt tänk, ”Västerlandet” och ”Icke-västerlandet”           

existerar än idag. Dessa indirekta diskurser existerar mellan raderna i svenska mediers            

nyhetsrapporteringar och sänder ett budskap till omvärlden att det existerar ett ”Vi och Dom”.              

Det är dessa budskap som, utifrån svenska mediers specifika förutbestämda ramar, fortsätter            

konstruera postkoloniala diskurser i nyhetsrapporteringar (Loomba, 2005). 

 

5.5 Relevansen för socialt arbete 
Denna studie har betonat att medier är en opinionsbildande makt som har ett stort inflytande               

på människor och deras synsätt och attityder gentemot olika fenomen i samhället (Cerulo,             

1998). Payne (2015) förklarar att medvetenhet om diskursprocesser är betydelsefulla i socialt            

arbete. Författaren menar att som socialarbetare är det av stor vikt att erhålla kunskap om               

diskurser och socialkonstruktionism för att i sin tur hjälpa människor att dekonstruera            

diskurserna. Konkret innebär detta en möjlig makt att påverka hur socialarbetare ska betrakta             

olika fenomen, till exempel olika sociala problem som sker både lokalt och globalt. I ett               

medvetet och evidensbaserat socialt arbete tas klienters sociala villkor hänsyn till såsom var             
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hen hämtar kunskap och hens tillgång till kunskap. Detta är en viktig aspekt i det sociala                

arbetet när det avser att hjälpa människor att bli autonoma och få utveckla makten att förändra                

sin livssituation (Payne, 2015). Precis som föregående exempel förklarar att medier kan            

påverka människors attityder och synsätt kan detta likaså påverka socialarbetares ramar av            

olika fenomen. Detta kan påverka socialarbetares tolkningar av sociala problem och även ha             

en inverkan på socialarbetarens personliga föreställningar och förutfattade meningar. 

  

Detta kan påverka det sociala arbetet på lång sikt genom att vilka diskurser som beskrivs av                

svenska medier kan påverka åtgärder och beslut i det sociala arbetets praktik. Risker innebär              

att det på lång sikt kommer prövas insatser efter vad och hur svenska medier beskriver ett                

socialt problem i medier. Det är redan välkänt sedan tidigare att mediernas beskrivningar av              

sociala problem kan tvinga politiska aktörer att gripa in politiskt (Vasterman, 2005). Detta kan              

ses som en trappa som börjar först med att medier påverkar hur befolkningen röstar efter att                

ett socialt problem blir aktuell, som sedan medför att politiker bestämmer specifika            

socialpolitiska åtgärder, som i sin tur leder till att socialarbetare utför dessa. Med en ökad               

förståelse för hur svenska mediers metoder används för att skapa förståelser kring olika             

problem stärker också möjligheten för socialarbetare att skapa sina egna uppfattningar kring            

olika fenomen och grupper. Relaterat till det sociala arbetet blir detta relevant genom att              

socialarbetare bör bemöta sina klienter utifrån ett individperspektiv, och inte utifrån hur            

medier formar individen och dess grupptillhörighet utifrån förutbestämda ramar         

(Akademikerförbundet, 2015). Svenska mediers konstruktion och reproduktion av ett         

postkolonialt ”Vi och Dom” bild kan tolkas som en risk att påverka socialarbetares synsätt av               

klienter, till exempel klienter från ”Dom-gruppen”. Ju mer medvetenhet socialarbetare har om            

svenska mediers makt, desto större blir socialarbetares kritiska förhållningssätt gentemot          

svenska medier. I detta fall präglas synen på terrordåd och offren till stor del av ett                

postkolonialt och ”Vi och Dom” tankesätt.  

 

5.6 För- och nackdelar av vald metod 
Den valda metoden kritisk diskursanalys, som utgick från van Dijks (1993) och med stöd av               

Bergström och Boréus (2013) metodbok, har varit en god grundpelare genom hela            

arbetsprocessen och har inte bara försett studien med en metod som är relevant för ämnet som                

beforskats utan också en sorts referensram för vad som ämnats undersökas. Att vara kritisk              

43 
 



 
 
innebär att författaren kan analysera materialet utifrån ett perspektiv som i detta fall har en               

socialkonstruktionistiskt karaktär och undersöka data i förhållande till detta. Författarna av           

denna studie värdesätter beforskandet av mediala diskurser och dess påverkan på konstruktion            

och upprätthållande av missgynnande maktstrukturer. Det innebär också en risk för författarna            

att i sitt kritiska perspektiv förlora sin objektivitet och låta sin personliga uppfattning prägla              

granskningen av materialet (Fairclough, 1995). En mer konventionell diskursanalys skulle ha           

minskat denna risk eftersom den inte innehåller en samtidig kritik till rådande            

nyhetsrapportering utan skulle förhålla sig mer neutral gentemot data. Arbetets resultat och            

omfattning är inte tillräckligt stor för att skapa en bredare förståelse för de praktiska              

effekterna av dessa diskurser och konstruktionen av “Vi och Dom” genom media. Detta har              

varit en utmaning som hanterats med att författarna angripit studien med en medvetenhet för              

detta och tagit tid för att reflekterat över hur detta kan undvikas genom studiens gång.   

 

5.7 Förslag till fortsatt forskning  
Den aktuella studien synliggör viktiga diskurser i jämförandet av två terrorattacker. Hur            

omfattande de identifierade diskurserna har i andra mediala sammanhang täcks däremot inte            

av studiens omfång. Närvaron av postkoloniala diskurser visar sig dock vara påtaglig i detta              

fall vilket antyder att diskurserna är så etablerade att den passerar för vad som anses vara                

“normalt” i nyhetsrapporteringarna. Med detta finns det anledning att förvänta sig en            

upprepning av liknande diskurser i nyheter utöver de som analyserats i studien. Studiens             

resultat kan därför inte endast förstås som isolerad inom studiens ramar utan kan även förstås               

som ett påtagligt generellt fenomen som kan yttra sig i andra delar av nyhetsframställningar.               

Mer forskning och granskning föreslås därför med syfte att skapa grundläggande vetenskap            

för diskursernas omfattning i andra delar av svenska medier. 

 

Vidare behövs forskning som synliggör olika framställningar från fler terrordåd. Detta skulle            

vara till stor nytta i arbetet mot att dekonstruera maktstrukturer som missgynnar            

minoritetsgrupper och socialarbetare som arbetar med klienter från dessa grupper. Det är            

troligt att medias påverkan kan bidra till en ojämlik behandling av klienter varför det sociala               

arbetet kan ha stor nytta av mer forskning om diskurser ur olika perspektiv. Frågor som skulle                

kunna utforskas av ytterligare forskning är betydelsen av eurocentrism i socialt arbete men             

även i jämförelse med fler länder. Detta skulle ge en uppfattning av hur upprätthållandet av               
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postkoloniala diskurser som underordnar vissa grupper ger sig uttryck i globala medier på en              

internationell nivå. 
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