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1. Inledning 

Forskning visar att ökad exponering av en specifik händelse i nyhetsmedia tenderar att öka 

samförståndet om vad som definieras som nationens största problem, och vad som betraktas 

som ”svenska folkets” problem (McCombs, 2004). De svenska mediernas framväxt är starkt 

förknippad med den svenska nationalstatens framväxt, då de fungerat som en enande faktor i 

den moderna och demokratiska Svenska välfärdsstaten. Särskilt rapportering om konflikter, 

krig och hot är viktiga komponenter i skapandet av föreställningen om den svenska 

identiteten/nationaliteten, och fungerar samtidigt som beskrivning av ”dom andra” (De Los 

Reyes, Molina & Mulinari, 2006). En stark nationalism är även en av förutsättningarna för att 

mobilisera opinion under krig och konflikt (SOU 2006:21). Enligt Dahlstedt vilar den 

föreställda gemenskapen om nationen på tre grundläggande enheter; territoriet, fosterlandet och 

identiteten (Dahlstedt, 2005). Under militära konflikter blir den förställda gemenskapen och 

nationalismen allt starkare och historien har visat att militär maskulinitet är inbäddad i en 

nationalistisk diskurs (Davis, Evans & Lorber, 2006) Nationalism, stat och militarism har som 

institutioner varit dominerade av synen på män som hjältar, vilka ska skydda hemlandet och 

dess kvinnor (Kimmel, Hearn & Connell, 2005). Den främsta konsekvensen med den 

nationalistiska diskursen är att kvinnan ses som symbol och politiskt objekt till skillnad från 

mannen som ses som ett aktivt politiskt subjekt (Davis, Evans & Lorber, 2006).  

 

Den föreställda svenska gemenskapen som svensk media förmedlar är också påverkad av den 

internationella ”västerländska” mediediskursen som förmedlas från framförallt stora 

Amerikanska mediekoncerner (Martin & Schumann, 1998). Det i sin tur förstärker 

föreställningen om ”the west and the rest”, som historiskt har distanserat ”oss i väst” (kristna, 

demokratiska och civiliserade) från ”dom andra i öst” (muslimer, traditionella och barbariska) 

(Dahlstedt, 2005). I nyhetstexter förstärks detta genom att beskriva ”öst” som objekt och ”väst” 

som subjekt (SOU 2006:21). Vidare har medias diskursiva praktiker lagt grunden för en ny 

sorts rasism, den kulturella rasismen, detta genom att medierna framställer minoriteters 

problem som kulturella, religiösa och traditionsbundna (Kamali, 2009).  
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Kritiken av den så kallade kulturella rasismen har även analyserats av postkoloniala kritiker, 

vilka menar att de västerländska biståndsarbetarna i utvecklingsländer tenderar att förklara 

situationen i mottagarlandet utifrån kulturella och religiösa aspekter istället för landets 

historiska, politiska och sociala situation (Eade, 2006). Ett sådant synsätt bidrar till att 

ytterligare reproducera ojämlika dikotomier som i sin tur stärker västvärldens dominans över 

”dom andra” samt förstärker överlägsenheten hos västvärlden som det ”rätta” alternativet för 

utveckling, demokrati och modernitet (Lughod, 2002).  

 

Sverige har sedan 1980 talet sänt bistånd till Afghanistan. Den nuvarande svenska regeringen 

har beslutat att öka biståndet från 450 miljoner kronor till 500 miljoner kronor. Biståndet är 

främst inriktat mot att främja ”mänskliga rättigheter och demokrati” (www.regeringen.se). 

Vidare har Sverige sedan 1988 sänt militär till Afghanistan vilka från början bestod av 

säkerhetsobservatörer, men alltsedan Sveriges inträde i Europeiska Unionen (EU) utökats till 

att även gälla militära insatsstyrkor.  I likhet med EU och USA har Sverige allt sedan 

attackerna i USA den 11 september 2001 (11/9) utökat sitt militära engagemang i Afghanistan, 

vilket främst skett genom att Sverige bistått militärt till International Security Assistance Force 

(ISAF) som leds av NATO på uppdrag av Förenta Nationerna (FN) (Beckman, 2005). 

 

De ökade civila och militära insatserna i Afghanistan har bidragit till att medierna riktat fokus 

mot händelserna vilka lett till att det skapats en bild av en pågående konflikt mellan det civila 

och militära insatserna. Då mediernas makt i framställningar av nyheter, debatter och 

konflikter påverkar läsarnas uppfattningar om ”verkligheten”, samt mediernas makt att utifrån 

olika inkluderings och exkluderingsmekanismer skapa en åtskillnad mellan ”oss” och ”dom” 

blir det viktigt för det sociala arbetets kontext att medier granskas. Socialarbetare befinner sig i 

en kontext där diskursiva praktiker skapas och återskapas, och mottar liksom alla andra 

människor som tar del av mediers information de bilder av verkligheten som dessa förmedlar. 

Tidigare forskning har visat hur den ”västliga” diskursen även genomsyrar nationellt och 

internationellt socialt arbete, vilken skapar och upprätthåller ojämlika maktstrukturer mellan 

”vi” som ska hjälpa och ”dom” som ska hjälpas (Adams, Dominelli & Malcolm Payne, 

2002).”Västs” intervenering av Afghanistan bidrar samtidigt till ett komplext socialt arbete 

som förankras globalt. Bland annat genom ökat internationellt bistånd och fler internationella 

NGO´s i landet, samt en lokal förankring, då ”västs” militära interventioner skapar Afghanska 

flyktingar, vilka ska bemötas i olika flyktingmottagande verksamheter. Som tidigare forskning 

visat, är det av stor vikt att som socialarbetare ha ett reflexivt och kritiskt förhållningssätt 
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gentemot olika problembeskrivningar då åtskillnadsskapande mellan ”oss” och ”dom” kan leda 

till diskriminering, rasism och ojämlikhet (Dominelli, 2007). Vi menar att det är ytterst viktigt 

att medier granskas i syfte att belysa och problematisera de asymmetriska livsförhållanden som 

skapas och återskapas då det öppnar upp för självreflektion, motstånd och fortsatt 

ifrågasättande kring förgivettagna verkligheter. 

 

1.2 Syfte och frågeställning  
Uppsatsens syfte är att undersöka och analysera nyhetsmediernas rapportering om svenska 

militära och civila insatser i Afghanistan. Intresset riktas mot vilka ”verkligheter” och 

”sanningar” som produceras och reproduceras, hur dessa hierarkiskt ordnas och vilka 

konsekvenser detta kan få för människors verklighetsuppfattningar.   

 

En kritisk diskursanalys används för att besvara följande frågor;  

1. Hur framställer media behovet av svenska insatser i Afghanistan?  

2. Vilka dominerande diskurser tillåts att definiera samt beskriva Afghanistan/afghaner 

Sverige/svenskar?  

3. Vilka konsekvenser får dessa meningsskapande definitioner av verkligheten för 

människors attityder, förhållningssätt och sociala relationer? 

1.3 Studiens disposition 

Då studien ämnar att utifrån kritisk diskursanalys som metod analysera svensk 

medierapportering om svenska insatser i Afghanistan. Trots att många länder historiskt haft 

ekonomiska och koloniala intressen i Afghanistan och landet historiskt mottagit västerländsk 

biståndshjälp så kom attackerna i USA den 11 september 2001 att förändra situationen i 

Afghanistan. Det första kapitlet i studien belyser utifrån ett postkolonialt perspektiv de 

förändringar som skett i Afghanistan efter attackerna den 11/9 samt en historisk överblick 

kring västerländskt och svenskt bistånd till Afghanistan.  Kapitlet därefter redovisar tidigare 

forskning kring medieteorier utifrån ett maktperspektiv samt en postkolonial ansats. Därefter 

redovisas den diskursanalytiska ansatsen där diskurs, diskursanalys, det 

socialkonstruktionistiska synsättet samt det metodologiska angreppssättet presenteras. Denna 

presentation åtföljs av en kritisk diskursanalys över svensk medierapportering kring 

Afghanistanfrågan baserat på 14 tidningsartiklar från Dagens Nyheter, Göteborgs Posten och 

Sydsvenska Dagbladet. Uppsatsens avslutande kapitel innehåller en kort sammanfattning av 

studiens huvudsakliga slutsatser för att sedan avslutas med en reflektion. 
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2. ”Kriget mot Terrorismen” 

När attackerna den 11/9 skedde menade USA att det var Usama Bin Laden och 

organisationen Alqaeda som låg bakom attentaten och den då sittande amerikanska 

presidenten George W Bush förklarade ”krig mot terrorismen”. Kriget legitimerades i och 

med en resolution som antogs 1996 där begrepp som; terrorism och utländska interventioner i 

humanitetens namn betonades. Nio dagar efter attackerna beslöt USA och England att 

intervenera militärt i Afghanistan (Beckman, 2005). Laura Bush, fru till den då sittande 

amerikanska presidenten, bedrev under den tiden en ”feministisk kampanj” där hon vädjade 

för de afghanska kvinnornas rättigheter. Laura menade att kvinnorna var förtryckta av 

talibanerna och av den afghanska kulturen som sådan. Kampanjen bidrog till ökade 

sympatier bland västerländska feminister vilka menade att interventionerna av Afghanistan 

var positiva för kvinnors rättigheter i landet (Lughod, 2002). Den 28 september 2001 

författade säkerhetsrådet en resolution som legaliserade interventionerna i Afghanistan vilken 

menade att terrorism är ett hot mot internationell fred och säkerhet (Beckman, 2005).  

 

Rent politiskt har frågor kring krig och militarism förändrats i och med attackerna den 11/9, 

vilket var då västerländska regeringar först menade att militära interventioner utanför dess 

nationsgränser är humanitära interventioner (Kimmel, Hearn & Connell, 2005). Händelserna 

den 11/9 har givit västvärldens politiker och medier ett utökat handlingsutrymme i 

uppbyggandet av hårdare säkerhetsåtgärder och restriktivare lagar mot så kallade yttre och 

inre hot. Vilket bidragit till skärpta asyllagar som försvårar familjeåterföreningar, lagar mot 

mänskliga rättigheter, medborgerliga rättigheter och demokrati vilka legaliserar humanitära 

interventioner (Astudillo,  Dahlstedt, & Groglopo 2005). Västvärldens politiker har allt sedan 

den 11/9 skapat opinion genom att hävda att militära interventioner handlar om moralisk 

modighet samt ett ansvarstagande för den egna nationen, världen och dess säkerhet (Kimmel, 

Hearn & Connell, 2005).  Kvinnor har till skillnad från innan den 11/9 ökat i antal inom 

militären, dock har inte de militära patriarkala värderingarna förändrats utan har fortfarande 

en oproportionerlig påverkan på hur den hegemoniska maskuliniteten är skapad och 

reproducerad. Om en västerländsk kvinnlig militär blir beskjuten av ”fienden” agerar 

kvinnans manliga kollegor hårt och snabbt, vilket är en del av upprätthållandet av den 

manliga hjältebilden, som förväntas skydda ”sin” landskvinna  (Davis, Evans & Lorber, 

2006).  
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2001 fick ISAF i uppdrag av säkerhetsrådet att assistera i Afghanistan för att upprätthålla 

fred och säkerhet. Argumenten att intervenera var inbäddade i en kontext där man uttryckte 

att det skulle hjälpa det afghanska folket, se till att de mänskliga rättigheterna följdes, stoppa 

diskrimineringen mot kvinnor och stoppa droghandeln (Beckman, 2005). Sverige har allt 

sedan attackerna den 11/9 ökat sitt militära engagemang i Afghanistan. Då Sverige är aktiva 

medlemmar i EU:s Gemensamma utrikes och säkerhetspolitiska organisation (GUSP) arbetar 

de i uppbyggnaden av en europeisk militärstyrka som ska användas vid humanitära, 

fredsbevarande och fredsframtvingande insatser. Medlemsstaterna i GUSP är mer eller 

mindre tvungna att gå med på de initiativ som uppkommer då initiativen anses vara moraliskt 

bindande. 2006 tog Sverige över ansvaret för ISAF:s provinsiella rekonstruktionsteam, PRT i 

norra delen av Afghanistan (Johansson, 2002).  

 

Efter händelserna den 11/9 har religionen blivit en markör för gränsdragning där islam 

kommit att bli det överordnade ”hotet” (Astudillo,  Dahlstedt, & Groglopo 2005). Att islam 

och arabvärlden associerats med terrorism, fundamentalism, kvinnoförtryck och andra hot 

har bidragit till ett producerande och reproducerande av ”vi i väst” mot ”dom muslimerna” 

(Ahmed-Ghosh, 2008). Attityderna mot muslimer i ”väst” har bidragit till att man anser att 

muslimer måste disciplineras då de hotar den västerländska demokratiska ordningen 

(Dahlstedt, 2005). Demoniseringen av muslimer har bidragit till att västerländska feminister 

kommit att se den muslimska populationen som en homogen grupp, där muslimska kvinnors 

situation inte problematiserats utifrån lokala, politiska, kulturella, historiska och sociala 

normer utan endast förklarats utifrån religionen (Lughod, 2002). Den sekulära feminismen 

har definierats som västerländsk i kontrast till de muslimska ländernas feminism som setts 

som religiöstförankrad. Marginaliseringen av islam utifrån den sekulära feminismen har 

bidragit till att de muslimska ländernas lokala, kulturella, moraliska värderingar som 

förklarats utifrån religionen inte ansetts vara lika moderna, utvecklade och demokratiska som 

den västerländska (Ahmed –Ghosh, 2008). Demoniseringen av muslimer i ”väst” är inget 

nytt påfund utan kan spåras till upplysningstiden då generaliseringar av muslimer var vanligt 

bland de europeiska filosofiska tänkarna (Kamali, 2009). Forskning visar att antaganden av 

den muslimska världen och Europa har skapat diskursiva skillnader mellan Europa och 

världen och där upplysningsfilosofernas generaliseringar tydligt andrafierat muslimer. Vidare 

visar forskning att majoriteten av de europeiska länderna demoniserar muslimer idag (Ibid). 

Rasifiering och diskrimineringen av muslimer har ur ett historiskt perspektiv främst 

förankrats i föreställningen om att kristendomen är den överlägsna religionen och islam den 
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underordnade (De Los Reyes, Molina & Mulinari, 2006).  En av de främsta feministerna, 

John Stuart Mill menade att kristendomen var den religion som stod för humanism och 

jämlikhet och att islam var motsatsen. Han menade att de muslimska kvinnorna var förtryckta 

och användes som slavar av sina män (Hamid, 2006). Exkludering av muslimer gäller även 

produktion av kultur, vetenskap, kunskap vilket likaså kan spåras till koloniseringen då 

västvärlden ansåg att muslimer och andra koloniserade folk var oförmögna att säga eller 

uppfatta sanningen (Said, 1978). Said menar att trots att allt fler använder sig av 

kulturkompetens som synsätt så existerar fortfarande grogrunder från modernismen och dess 

feminister (Ibid). Postkoloniala kritiker menar att västerländska feministers syn på 

muslimska kvinnor som passiva, outvecklade och förtryckta i kontrast till de västerländska 

bottnar i att feminismens grundstenar uppkom under upplysningstiden. Vilket bidragit till att 

västerländska feminister tenderat att uppfatta sin kultur som den rätta för utveckling och 

jämlikhet och där de fokuserat på hur de muslimska kvinnorna kan bli mer som dem (Hamid, 

2006). 

2.2 Afghanistan ur ”dom andras” ögon.  

Afghanistan är ett land med brokig historia kantad av krig, ockupation och länders politiska 

och ekonomiska intressen. Dess geografiska läge har gjort landet till en viktig plats för 

handel och transport där länder som Ryssland och Storbritannien har haft koloniala intressen. 

Enligt utrikespolitiska institutet bestod 1973 cirka 40 procent av landets ekonomi av 

utländska bidrag (Gardell, 2001). 1979 invaderades Afghanistan av Sovjetunionen och 

därmed startades en tio år lång ockupation (Lödén, 1994). Trots Sovjetunionens reträtt 

fortsatte kriget och den förvärrade situationen ledde till att USA och Sovjetunionen slutade 

förse Afghanistan med vapen. Trots avslutade vapenleveranser fortsatte kriget och 

säkerhetsrådet författade 1996 en resolution kring situationen i Afghanistan. I resolutionen 

framgick tre huvudbegrepp: terrorism, humanitära och utländska interventioner (Beckman, 

2005).   

 

Det svenska biståndet har främst bedrivits utifrån ett så kallat solidariskt motiv, det vill säga 

bistånd till fattiga länder för att främja ett utjämnande av resurser inom landet, främja ökad 

välfärd och utveckling i linje med demokratiska mål (Fruhling, 1986; Odén, 2006).  Sverige 

började ge statligt stöd till FN:s biståndsprogram 1952 men svenska folket var då kritiska till 

att deras skattepengar skulle gå till utvecklingsländer. För att främja de svenska 

medborgarnas syn på internationellt bistånd arbetade man med opinionsbildning, vilket 
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bidrog till en bredare opinion för internationellt bistånd. Under 1900-talet i och med det kalla 

krigets slut och Berlinmurens fall fokuserade biståndet till att gälla; god samhällsstyrning, 

demokrati och mänskliga rättigheter (Odén, 2006). Under ett riksdagsmöte 1980 uppkom för 

första gången den afghanska frågan i den utrikespolitiska debatten. När Afghanistanfrågan 

etablerades som viktig utrikespolitiskfråga låg betoningen på humanitära och folkrättsliga 

aspekter.  Sverige har sedan början på 80-talet sänt bistånd till Afghanistan som främst 

kanaliserats via svenska Afghanistankommittén (Lödén, 1994). Biståndet till Afghanistan 

från västvärlden har ökat drastiskt sedan 80-talet och där västerländska Non Governmental 

Organisations (NGO:s) i Afghanistan fått alltmer utrymme landet. Då västerländska NGO:s 

gynnar vissa personer istället för andra har de kommit att spela en viktig roll i support av 

makten i landet (Eade, 2006). Det svenska biståndet till Afghanistan har de senaste tio åren 

stadigt ökat och i den senaste budgetpropositionen 2009-2013 ska en ökning från 450 till 500 

miljoner kronor ske. Enligt sida är Sveriges utvecklingssamarbete med Afghanistan inriktat 

mot demokratisk samhällsstyrning och mänskliga rättigheter. Cirka 25 procent av biståndet 

ska gå till de regioner i Afghanistan som Sverige bistår militärt (www.sida.se).  

 

Kanaliseringen av pengar från NGO:s via utvalda afghanska partier i landet har bidragit till 

att det är svårt att avsluta samarbetet trots svårigheter att fastställa om arbetet lett till ett stärkt 

eller försvagat civilsamhälle. Dock vet man att Afghanistan blivit en svag stat med 

systematisk instabilitet och där afghaner uttryckt stark rädsla att NGO:s inte respekterar deras 

kulturella och religiösa värderingar (Eade, 2006). Misstänksamhet bland afghaner mot 

västerländska NGO:s kan förklaras utifrån västs historia av kolonisering och postkolonial 

dominans i muslimska regioner (Hamid, 2006). För att veta var och till vem pengar ska 

skickas blir det av fundamental vikt att politiska och praktiska metoder genomförs utifrån 

analyser av den afghanska konflikten samt med respekt för den afghanska kulturen och 

religionen (Eade, 2006). Västerländska NGO:s arbetar ofta utifrån sekulär orientering med 

goda intentioner för arbetet, dock är kunskapen kring landets religion, kultur och politik ofta 

begränsad (Hamid, 2006). Ett problem som likaså kan spåras till upplysningstiden är att 

utvecklingsarbetet främst lägger fokus på hur ”öst” kan bli mer som ”väst”, där ”öst” ej tillåts 

definiera sin situation då ”väst” definierar å ”östs” vägnar. Fruktbart utvecklingsarbete kräver 

demokratisk och jämlik dialog samt allians mellan ”väst” och ”öst” baserat på solidaritet och 

inte välgörenhet (Eade, 2006). Det är först när den undertryckta gruppen får sin röst hörd 

som en jämlik problembeskrivning kan äga rum (De Los Reyes, Molina & Mulinari, 2006).  
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3. Medierna och Makten  

Medierna spelar en stor roll i människors liv då en stor del av vårt vetande bildas via 

mediernas informationsflöde och framställningar. Medierna genomsyrar våra liv i den grad 

att det kan bli svårt för oss att skilja mellan ”verkliga” bilder och de bilder som medierna 

målar upp (Kroon, 2001). En av de mest dominerande institutionerna i dagens samhälle är 

massmedia i allmänhet och nyhetsmedier i synnerhet (Dahlstedt, 2005), då dessa har makt att 

uppmärksamma vissa händelser samtidigt som de har auktoriteten att dölja andra (Brah, 

Dahlsted & Lindberg 2004). Språket som medierna använder har en viktig funktion för hur 

våra uppfattningar och bilder av verkligheten formas (Kroon, 2001).  Medierna har en central 

roll som informationsmedlare för samhällets opinionsbildning och samhällets beslutsfattare, 

vilket kan innebära oavsiktligt eller avsiktligt maktmissbruk (Elliot, 1997). Förtroendet för 

medierna grundar sig i en övertygelse om att de kan erbjuda ett visst värdefullt utbyte av 

information och kunskap som kan vara så stark att individen kan komma att agera utifrån det 

som medierna förmedlar (Elliot, 1997).  

 

Då maktpositioner konstrueras diskursivt är det viktigt att problematisera makten och dess 

relationer (De Los Reyes, Molina & Mulinari, 2006). Massmedias företräde att välja vad som 

publiceras och hur det framställs ger dem makt att konstruera och definiera problem, vilket 

skapar hierarki och hegemoni inom samhällen. Då medias hegemoniska röster dominerar det 

offentliga samtalet, kan underordnade grupper berövas möjligheten att uttala sig och de 

alternativa rösterna tystas ned (Ibid). När media talar för någon, talar de samtidigt på ett eller 

annat sätt om någon vilket per automatik konstruerar ”dom andra” (Dahlstedt, 2005). 

Beskrivningar av ”dom andra” har varit ett återkommande inslag i historien, vilka genom 

upplysningsfilosofernas eurocentriska förståelse av världen kom att legalisera kolonialismen 

(Kamali, 2009). Det koloniala arvet speglas än idag i många av samhällets institutioner 

(Astudillo,  Dahlstedt, & Groglopo 2005). Genom massmediala institutioners makt och 

dominans är det möjligt att producera och reproducera en rasistisk diskurs (De Los Reyes, 

Molina & Mulinari, 2006).  Att blunda för massmediers makt vore som att blunda för den 

koloniala historien och dess efterverkningar, därmed krävs det ett postkolonialistiskt 

perspektiv i studiet av massmedias diskursiva praktiker för att tydliggöra de symboler och 

metaforer som kopplas samman, skapas och återskapas (Ibid). 
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3.1 Den symboliska makten 

Medier innehar en symbolisk makt, det vill säga den makt som förmedlar mening, 

sammanhang, kunskap, information och bilder om världen. Den kan definieras som makten 

över våra tankar om verkligheten, hur vi uppfattar verkligheten, dess aktörer och de politiska 

frågorna inom den. Denna makt är dynamisk och förändras över tid (Strömbäck, 2000). 

Mediernas makt kan ses ur två perspektiv; makten över det egna innehållet och makten över 

publiken, såsom opinionsbildning samt i vilken utsträckning media påverkar individ och 

samhälle (Ibid). Van Dijk talar om denna makt som nyhetsdiskursen, och beskriver hur de 

diskursiva praktikerna inom mediaproduktionen (makt över innehåll) och publikens 

mottagande av nyheter (makt över publiken) ska förstås utifrån två komponenter: Den textuella 

komponenten som behandlar nyhetsdiskursens olika textmässiga strukturer, samt den 

kontextuella komponenten som behandlar de kognitiva och sociala förhållanden och 

konsekvenser som uppstår genom textmässiga strukturer. Van Dijk menar att man behöver ta 

reda på hur nyhetsmakare förstår händelser och hur denna förståelse skapar de nyheter som 

produceras (Van Dijk, 1988). 

 

Inom media och kommunikationsteori brukar man tala om tre olika dagordningar som alla 

samspelar med varandra: Politiska, mediala och medborgerliga dagordningarna. Den mediala 

dagordningens makt innebär att den kan påverka vad människor anser är viktiga frågor. 

Mediernas dagordning skapas genom en rad bakomliggande faktorer såsom: Nyheters 

anpassning till mediernas format, organisation, interna arbetsvillkor och normer (Strömbäck, 

2000). Van Dijk menar att anpassningen av nyheter och nyhetstexter är specifika strukturer 

inom nyhetsdiskursen vilken definierar dess stil. På den textuella nivån är dessa strukturer 

språkligt och grammatiskt organiserade genom användning av ord, ordgrupper, satser och 

meningar vilka kan uttrycka underliggande ideologiska positioner (Van Dijk, 1988). De 

språkliga strukturerna kan dölja rasism och kolonisera människors tankar, genom ordval som 

konstituerar särskillnad, och därmed kan den upplevas som naturlig (De Los Reyes, Molina & 

Mulinari, 2006).  Det är främst de mest inflytelserika medierna som bestämmer dagordningen, 

vilket i Sverige är de största dagstidningarna i storstäderna såsom; Dagens Nyheter, Svenska 

Dagbladet, Göteborgsposten och Sydsvenska Dagbladet (Strömbäck, 2000). Enligt 

mediekritiker är nyhetsmedia den institution som mer än någon annan institution bidrar till att 

producera, distribuera och cementera rådande ideologier och antagna ”sanningar” (Dahlstedt, 

2005).  
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Kritiska medieanalyser visar att medierna blivit makthavare över vad som ska publiceras och 

värderar händelser utifrån sina egna preferenser, logiker och dramaturgiska krav. Genom 

mediernas makt att välja vad som ska publiceras och vad som ska utebli har de blivit så kallade 

”grindvakter” då de genom sin makt avgör vad som förmedlas. Mediers roll som ”grindvakter” 

bidrar till att de kan bestämma den samhällspolitiska dagordningen, genom att publicera och 

påverka de frågor och problem som de anser vara viktiga för beslutsfattarna att agera mot och 

åtgärda (Eriksson, 2001). Grindvaktsmekanismer är genom strategisk förnekelse av ojämlika 

förhållanden och ignoransen av vissa nyheter, de främsta sätten att producera ojämlika 

förhållanden (Kamali, 2009). De nyheter som väljs ut och ges det högsta värdet kan ses som 

nyhetsdiskursens övergripande och globala mening, dess makrostruktur, vilken hör till 

diskursens kontextuella komponent. Nyhetsdiskursens makrostrukturer speglas ofta i rubriker 

och ledarartiklar som även är beroende av opinioner och generella attityder vilket kan göra 

dess uttryck subjektiva och partiska. Då nyhetstexter aldrig kan ge en världsomspännande bild 

av verkligheten, utan måste regleras genom reduceringar och slutsatser, värderas nyheter 

utifrån hierarkier och uttrycker därigenom partiskhet (Van Dijk, 1988). Strukturerna inom 

nyhetsdiskursen kännetecknas även av en retorisk dimension, där strukturer och principer finns 

för att göra ord och meningar mer märkbara, minnesvärda och effektiva. Även om en 

nyhetstext inte explicit förespråkar en åsikt eller en opinion så förutsätter de dem implicit 

genom inbäddade ideologiska och sociala definitioner (Ibid). Då nyhetstexter struktureras efter 

viss logisk ordning blir det möjligt att utröna dess undertext som ofta fungerar gränsskapande 

mellan goda och dåliga samhällsformer (De Los Reyes, Molina & Mulinari, 2006).   

3.2  Makten och Opinionen  

Opinioner betyder i vid mening; åsikter om någonting. Det finns en grundläggande koppling 

mellan massmedias val av nyheter och publikens åsiktsbildning. När media flitigt rapporterar 

om flygkrascher och flygplanskapare under en tid, så ökar prioriteringen av faran att flyga 

(McCombs, 2004). Mediernas dagordning och strukturer påverkar således inte bara de bilder 

människor har av världen utan medierna utövar även inflytande över människors åsikter och 

attityder (opinion) och ibland även över deras beteende (val och handling). Studier under 

valkampanjer har visat att en offentlig person som prioriteras i mediernas nyhetstexter 

sammanfaller med om människor skapar sig en uppfattning om denna person (McCombs, 

2004).  
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I medierna sammanlänkas även prioriteringen av känslomässiga kännetecken med 

allmänhetens kognitiva bilder av offentliga ledare, vilket kan sägas vara länken mellan 

dagordningens makt och opinionsbildning. Det finns olika typer av opinioner såsom öppna och 

dolda opinioner. De öppna opinionerna är medvetna för individen själv och de går att uttrycka, 

det kan vara; ”Sverige borde gå med i EU”. De dolda opinionerna är omedvetna och outtalade 

(McCombs, 2004). Det finns även attityds -opinioner, vilka är generella och inte knutna till 

någon sakfråga, det handlar om värderingar som människor bär på såsom solidaritet, 

människosyn och främlingsfientlighet. Opinioner brukar beskrivas som en triangulär relation 

mellan det som är (verkligheten), betraktarens bild av det som är (bilden av verkligheten) samt 

betraktarens reaktioner och handlande utifrån denna bild av verkligheten (Strömbäck, 2000). 

Van Dijk beskriver den triangulära relationen i förhållande till att journalister sällan själva är 

på plats för att bevittna de skeenden (verkligheten) som de beskriver i sina nyhetstexter, utan 

oftast får kodade versioner från sina källor av händelser. Journalisters rekonstruktion och 

reproduktion av händelser inom nyhetskontexten innehåller både komplexa textprocesser och 

de kognitiva strategier och representationer som ligger bakom textprocesserna. Journalisten 

bygger genom representationer av valda källor upp en modell av händelsen som ska beskrivas 

(bilden av verkligheten). Dessa modeller, som oftast är episodiska och subjektiva 

kunskapsstrukturer av källornas information och som ofta konstrueras utifrån generella 

kunskaper, attityder och ideologier, är den grundläggande kognitiva representation som läsare 

och författare använder för att förstå nyhetshändelser och information (Van Dijk, 1988).  

 

Människor har en viss förmåga att känna av det rådande opinionsklimatet, vilket inte behöver 

betyda att människor ändrar åsikt men att de kan välja att hålla den för sig själv för att inte 

bryta mot normer. Konsekvensen blir att majoritetsopinionen är den som blir den offentliga 

åsikten, alltså den åsikt som medier förmedlar och återproducerar (Strömbäck, 2000). 

Forskningen om medias symboliska makt över människors tankar har främst fokuserat på hur 

vi uppfattar nyheter, de föreställningar vi skapar om orsakerna till olika händelser, reaktioner, 

beteenden och handlingar (Ibid). Människor minns överlag inte särskilt mycket av nyhetsflödet 

utan minns generellt makrostrukturerna (rubriker och ledande nyheter) av nyhetsdiskursen bäst. 

Läsaren minns främst sådant som de redan ”vet” samt spektakulära händelser såsom; brott, 

katastrofer och konflikter när dessa händelser passar in i redan existerande stereotyper, 

antaganden och attityder (Van Dijk, 1988). Mediala strukturer och gestaltningar som förmedlar 

hur människor ska uppfatta verkligheten kan förmedlas genom bland annat mediedebatters 

asymmetri och journalistikens dramaturgi.  
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3.3 Dramaturgi och Debattens asymmetri 

Nyhetsjournalistiken kännetecknas ofta av en enkel berättarstruktur och ett kort tidsförlopp där 

förändringar eller händelser som inträffar ingår i ett komplicerat orsakssammanhang, vilket 

försvårar dess anpassning till den förenklade nyhetsdramaturgin. Händelser behöver då 

anpassas till dramaturgins mall vilket ofta gör berättelsen omformad och förvrängd. 

Huvudpersonerna i en konflikt utgörs ofta av eliter som är lätta att placera i olika fack såsom 

”ond och god”. En bra berättelse bör även innehålla personer, då personifiering av händelsen 

får läsaren lättare berörd och gör det enklare för denne att identifiera sig med händelsen (Nord 

& Strömbäck, 2004). Berättelsens dramaturgi handlar om hur språket används i berättelsen. I 

medietexter används ofta värdeladdade ord och/eller metaforer för att höja intresset för 

berättelsen eller det inträffade. Ett ord som ”katastrof” är mer värdeladdat än ordet ”problem”, 

varav ordkombinationer såsom ”katastrofval” kan bidra till att öka spänningen för läsaren. En 

metafor är ett ord som används i överförd betydelse och uttrycker en språklig bild. Sådana ord 

och uttryck är knep för att höja dramatiken, göra texten mer sensationell och samtidigt lämna 

berättelsen öppen för läsarens egna tolkningar, konsekvensen blir att den påverkar vår syn på 

verkligheten (Ibid).  

 

Det har skapats ett beroendeförhållande mellan medierna och politiken. Då politiken blivit mer 

offentlig och därmed mer beroende av medierna har medierna fått ökad insyn i den politiska 

verksamheten vilket resulterat till skapandet av mediedebatter. Skuld och ansvarsfrågor är 

centrala delar i mediedebatter då det framställs ”syndabockar” som förklaras besitta ansvar 

över det inträffade och där ett friskrivande av ansvar likaså är explicit tydligt. Vidare utvecklas 

ett så kallat moraliskt och dömande förhållningssätt som innebär att frågor om vad som är rätt 

och fel blir centrala komponenter i den förda debatten (Kroon, 2001). Kontinuerlig upprepning 

och omformulering av specifikt utvalda ord eller utsagor i en debatt över tid kan ge dem 

symbolisk karaktär vilket kan påverka debattens utveckling. Mediedebattforskning visar att 

asymmetriska relationer framträder i mediedebatten då vissa texter, tolkningar och perspektiv 

har företräde på bekostnad av andra, där debattens centrum (subjektet) har tolkningsföreträde 

över periferin (objektet) och i de fall där periferin får möjlighet att tala för sig själv, sker det på 

centrums villkor, vilket skapar en hegemoni mellan deltagarna i debatten (Dahlstedt, 2005). 

Den hegemoniskt uppbyggda mediedebatten leder till att ”världsbilder” eller ”förgivettagna” 

sanningar produceras, på vilkas grund verkligheten fortsätter att reproduceras (Kroon, 2001).  
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3.4  Hotets makt  

Föreställningar om hot får stort utrymme i media och inom politiken då politiker och medier 

medvetet väljer vilka hotbilder som ska diskuteras och vilka som ska tystas ned (Eriksson, 

2001). Europeiska politiker och medier har strategiskt använt sig av händelserna den 11/9 för 

att skapa oro inför hot som terrorism och fundamentalism vilka motiverat en restriktivare 

säkerhetspolitik (Astudillo,  Dahlstedt, & Groglopo 2005). I och med globaliseringen har 

mediesystemet förändrats, där svensk media kommit att påverkas av andra internationella 

nyhetsproducenter och där hot som befunnit sig långt bort kommit ”oss” närmare (Ibrahim, 

2005). Användningen av politiskt laddade begrepp såsom säkerhet, hot, krig och terrorism gör 

det lättare att föra frågan på den politiska dagordningen då man associerar begreppen med 

brådskande, överlevnad, statens ansvar och våldinsatser. Då media spelar en stor roll i 

konstruktioner av hotbilder som ”verkliga” för människor samt i opinionsbildning kring hur det 

aktuella hotet ska bekämpas, besitter de en betydelsefull makt inom hotbildernas politik 

(Eriksson, 2001). Nyhetsjournalistiken använder sig allt mer av begreppet hot vilket bidragit 

till att deras sätt att förmedla nyheter på lett till betoningen på det avvikande, brott mot det 

”normala” och där gränser dragits mellan ”vi och dom”, mellan de som hotar och de som ska 

skyddas. Detta blir tydligt i krigsjournalistiken där media fungerar som opinionsbildare då 

moderna krig inte kan föras utan stöd från opinionen, detta genom att påvisa med/mot vilka 

”vi” ska känna sympatier/avsky för (Nord & Strömbäck, 2004; SOU 2006.21). 

 

Ofta återkommande i krigsjournalistiken är bilder/texter på/om kvinnor och barn då dessa 

lättare väcker sympatier hos läsaren, då kvinnor genom historien konstruerats som maktlösa 

och i behov av skydd (Mohanty, 2003). Då kvinnan historiskt beskrivits som symbol och 

politiskt objekt ökar sympatierna för kvinnan, då männen och militären förväntas att skydda 

kvinnan och nationen (Davis, Evans & Lorber, 2006). Journalister tenderar vid sin rapportering 

om kvinnor enbart använda sig av kvinnans förnamn vilket bidrar till en slags personifiering 

som gör att läsaren berörs och kan identifiera sig med kvinnan, vidare bidrar det till 

förminskning av kvinnan vilken då framställs som en person i behov av hjälp och skydd (Nord 

& Strömbäck, 2004; SOU 2006.21). Kritiker menar att det krävs en syn på hotbilder som 

socialt konstruerade för att förstå vad som skapat säkerhetspolitikens synsätt,  och där hotbilder 

bör analyseras mot bakgrund av det vidgade begreppet säkerhet som etablerats i Sverige och 

större delen av västvärlden (Eriksson, 2001).  
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4. Socialkonstruktionismen och diskursbegreppet 

Enligt socialkonstruktionismen är det viktigt att förhålla sig kritiskt, reflekterande och 

granskande mot sin egen förståelse av världen, samt olika positioner inom den (Burr, 2003). 

Socialkonstruktionismen menar att det inte existerar någon objektiv verklighet, utan att 

verkligheter, förståelse och kunskap skapas genom människors sociala samspel med varandra. 

Då språket är en förutsättning för socialt samspel, spelar det en stor roll i konstruktionen av 

människors tankar och uppfattningar om verkligheten. Sociala samspel förutsätter och utformar 

gemensamma ”sanningar” om hur verkligheten är ordnad och bör uppfattas. Kunskapen ses ur 

detta perspektiv som historiskt och kulturellt bunden till individers uppfattningar om deras 

historia och kultur, där  de gemensamma ”sanningarna” skapas när man genom språket 

konkurrerar om att ange ”sanningen”. Då verkligheten ses som konstruerad och 

förhandlingsbar, blir den även dynamisk och föränderlig. Men det skapas även ojämlika 

mönster i den konstruerade verkligheten, vilka reglerar sociala samspel genom att ange vad 

som är acceptabelt och inte. Dessa mönster får konsekvenser, där vissa människor inkluderas 

medan andra exkluderas, vilket resulterar i en ojämlik maktfördelning i ”verkligheten” (Ibid). 

 

Det finns olika sätt att definiera, angripa och förklara begreppet diskurs. Diskurs kan ses som 

”Ett bestämt sätt att tala om och förstå världen” (Winther-Jörgensen & Phillips, 2000:10). 

Eller som ”att idéerna förutsätter ett språk som i sin tur organiserar den sociala verkligheten” 

(Bergström & Boréus, 2005:305). Diskursen blir det som säger oss något om världen och om 

hur de som lever i den ska förhålla sig till den. Ett sorts kunskapssystem som talar om hur 

saker och ting är funtade. Diskursen ger den upplevda verkligheten sammanhang och innebörd, 

den både skapar och återskapar synen på verkligheten, och sätter ramen för vad som anses 

trovärdigt och riktigt. Diskurser utgör system som reglerar vad som uppfattas som socialt 

accepterat och producerar då de sociala relationer som ordnas inom diskursen. Socialt samspel 

förhåller sig till den kunskap och makt som inom diskursen anses ”riktig” (Winther-Jörgensen 

& Phillips, 2000). 

4.1 Diskursanalys 

Diskursanalytisk teori och metod har sina rötter i poststrukturalistiska och strukturalistiska 

teorier om språket samt ur kritik av marxistisk historiematerialism och ser världen och 

verkligheten som socialt konstruerad (Winther-Jörgensen & Phillips, 2000). Språket är det som 

skapar och återskapar våra verkligheter, den fysiska verkligheten finns, men det är språket och 

bruket av det som ger verkligheten betydelse. Språket förmedlar kunskaper om världen 
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samtidigt som det utgör den, det beskriver inte en förutbestämd objektiv verklighet, utan 

organiseras inom olika diskurser som ger språket betydelse. Organiseringen av språket görs 

inom diskursiva betydelseramar där mönster bevaras och förändras genom diskursiva praktiker. 

Diskurser vidmaktshålls och förändras i de sammanhang där språket utmanas genom språkliga 

utryck som inte ingår i den givna diskursens betydelseram. Diskurser upprätthålls även genom 

tystnad, där det som inte sägs inom en diskurs, visar det som är ”naturgivet” och ”självklart” 

inom diskursen (Winther-Jörgensen & Phillips, 2000). Den gemensamma utgångspunkten för 

diskursanalytiker är synen på världen som bestämd av ett flertal beskrivningar om världen som 

även omvandlar den. Människors valda beskrivningar är således aldrig neutrala utan ingår i 

diskurser som utifrån betydelseramar skapar och återskapar olika verkligheter och sociala 

relationer (Neumann, 2003).  Varje historisk tid omfattar flera olika diskurser som alla söker 

definiera tidens sanning, varav det som anses ”sant” respektive ”falskt” inom en diskurs kan 

ändras över tid (Winther-Jörgensen & Phillips, 2000).  Vad som anses sant eller falskt inom en 

diskurs är sammankopplat med makt, där olika system som reglerar språk och sociala 

relationer är verksamma. Foucault har beskrivit tre utestängningssystem som reglerar diskurser 

och dess praktiker; det förbjudna ordet, avskiljandet av vansinnet och viljan till sanning, och 

menar att;  

 
”Diskursen förgäves försöker framstå som om den inte är något att bry sig om, men de förbud 

den drabbas av avslöjar mycket tidigt och mycket snabbt dess koppling till begäret och 
makten” (Foucault, 1971: 8). 

 

Den makt som verkar inom diskurser skapar ”sanningen” och definierar då diskursens subjekt 

(det vi anser oss vara) och dess objekt (det vi anser oss veta något om), där subjekten innehar 

olika och motsägande premisser att få tala inom diskurser Diskursanalysen granskar hur 

subjekt och språk ska förstås, hur makten är fördelad samt hur det som ”är” förändras 

(Winther-Jörgensen & Phillips, 2000). 

4.3 Kritisk diskursanalys 

Den kritiska diskursanalysen syftar till att i olika sociala sammanhang försöka utröna de 

förhållanden och relationer som binder samman diskursiva praktiker med kulturell och social 

utveckling. Grundläggande för den kritiska diskursanalysen är att den försöker uppmärksamma 

de gestaltningar som utövas i diskursiva praktiker vilka vidmakthålls och vidmakthåller 

ojämlika maktförhållanden inom diskurser. Makten ses som produktiv och inbäddad i sociala 

förändringar (Winther-Jörgensen & Phillips, 2000). Kritiska diskursanalyser utförs inom de 
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sociala sammanhang, där språket skapar världen, men är även historiskt och socialt beroende. 

Det är inom diskursen som sociala relationer skapas och återskapas samtidigt som språket 

återger dessa relationer. En av de sociala praktiker som understödjer skapandet av 

”verkligheten” är de praktiker som texter skapar och tar emot, och det är inom dessa praktiker 

som kulturell och social förändring kan äga rum (Fairclough, 1995). För Fairclough är 

diskurser entydiga med sociala praktiker, vilka skapar och ändrar maktrelationer, identiteter, 

kunskap och övriga sociala relationer samtidigt som diskursen formas av andra strukturer och 

praktiker. De sociala praktikerna formar sociala strukturer som både verkar institutionellt 

liksom inom samhället i stort. Enligt Fairclough är ett tvärvetenskapligt perspektiv nödvändigt 

för att kunna belysa relationer mellan textliga, kulturella och samhällsenliga förlopp. Detta 

görs genom att koppla samman lingvistisk textanalys, analyser utifrån makrosociologiska 

perspektiv samt tolkande mikrosociologiska angreppssätt (Ibid). Den kritiska diskursanalysen 

fokuserar dels på den kommunikativa händelsen som i vår studie är tidningsartiklar från svensk 

dagspress samt diskursordningen som innebär summan av diskurstyper, det vill säga diskurser 

och genrer, vilka används inom en viss social institution eller ett specifikt område (Fairclough, 

1992). Enlig Fairclough är en genre ett språkbruk som i vårt fall är nyhetsgenre och där varje 

språkbruk i sin tur är en kommunikativ händelse vilken utgår från tre dimensioner, text, 

diskursiv praktik och social praktik vilka utgör grunden för hans tredimensionella modell 

(Ibid).   

4.4 Den tredimensionella modellen   

Den tredimensionella modellen är en hermeneutisk process vilket innebär att man måste pendla 

mellan tre olika nivåer som i förhållande till varandra får sin betydelse. Modellen är en 

analytisk ram som är fruktbar vid studier av samhälle och kommunikation. När man använder 

modellen bör fokus ligga på de diskursiva praktiker som upprätthåller och förändrar den 

sociala ordningen. Med modellen som verktyg kan man se vilka konsekvenser som uppstår 

inom den diskursiva ordningen för den sociala praktiken. Om man koncentrerar sig på 

konkurrerande diskurser inom ett område blir det möjligt att se vilken diskurs som dominerar, 

vart olika diskurser konkurrerar samt vilka förgivettagna ”sanningar” som de aktuella 

diskurserna är överens om (Fairclough, 1992). När man använder sig av den tredimensionella 

modellen är det viktigt att dynamiskt förhålla sig till de tre nivåer som den utgör: textanalys, 

den diskursiva praktiken samt den sociala praktiken.   
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1. Textanalys: Vid textanalys är det textens formella drag som analyseras och belyses 

utifrån; vokabulär, grammatik, sammansättning, textstruktur. Vidare analyseras vem/vilka som 

kontrollerar interaktionen i texten samt dess asymmetri, detta utifrån begreppen modalitet och 

transistivitet. Modalitet handlar om hur starkt något påstås och graden av dess instämmande, en 

stark modalitet kan vara ”Det är betydligt trevligare innanför” istället för den svagare ”Det 

kanske är trevligare innanför”. Vidare studeras vilken typ av modalitet som framkommer i 

texten, objektiv eller subjektiv. Där en objektiv modalitet står för sig själv utan att det 

framkommer vem som utrycker den och således är en maktutövning, då den påstår 

”sanningen”. En subjektiv modalitet hänvisar till ordens källa och dess ”sanning”. En objektiv 

modalitet kan vara: ”Afghaner är glada” medan en subjektiv modalitet kan vara: ”Jag är 

glad”.  Utifrån textens modalitet är det även möjligt att se vilka konsekvenser diskurserna får 

för konstruktionen av relationer, kunskap och betydelser. Transistivitet betyder att man ser till 

handlingsprocesser som uttryck samt hur händelser och processer förbinds eller inte förbinds 

med varandra (Fairclough, 1992).  

 

2. Den diskursiva praktiken: här studeras hur textförfattare bygger på redan existerande 

diskurser och genrer, intertextualitet och interdiskursivitet. Intertextualiteten visar hur texten 

förhåller sig till historien och hur den återskapar asymmetri. Interdiskursivitet visar på samma 

sätt hur diskursen förhåller sig till tidigare existerande diskurser och genrer. När man granskar 

diskursiva praktiker och intertextualitet ser man om diskurserna representeras direkt eller 

indirekt i texten.  Då man analyserar den diskursiva praktiken, gör man åtskillnad mellan tre 

olika praktiker inom diskursen; produktionen, hur en text skapas, distributionen, hur 

textmottagare använder rådande diskurser, samt konsumtionen, sammanhanget och tolkningen 

av texten (Fairclough, 1992). 

 

3. Den sociala praktiken: Här fokuserar man på de konsekvenser som den diskursiva 

praktiken skapar, återskapar och förändrar, hur de påverkar kunskap, trosuppfattningar, sociala 

relationer, identiteter samt vilka maktförhållanden som visar sig. Enligt Fairclough ska man vid 

studiet av konsekvenserna av den sociala praktiken alltid använda sig av ytterligare teorier för 

att på så vis kunna göra en fullständig kritisk diskursanalys (Fairclough, 1992). 
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5. Att forma en metodologisk ansats 

Denna studie vilar på en socialkonstruktionistisk grund, alltså avser den inte beskriva en 

”objektiv verklighet” eller ”korrekt sanning”, utan snarare söka visa på de mekanismer som 

skapar och återskapar antaganden om ”objektiva verkligheter” och ”korrekta sanningar”. Genom 

den socialkonstruktionistiska och diskursanalytiska förståelsen om språket som avgörande för 

meningsskapande och förklarande av ”verkligheter” och ”sanningar”, ämnar studien analysera 

språket som används av nyhetsmedier i dess rapportering om svenska insatser i Afghanistan, hur 

språket ordnas hierarkiskt, vilka världsbilder det (re)producerar samt vilka konsekvenser det kan 

få för den sociala praktiken.  

 

Utifrån studiens grund och syfte har en kritiskt diskursanalytisk metod och teori valts då den 

specifikt fokuserar på relationerna mellan textanalys och diskursiv praktik och de konsekvenser 

detta samspel får för sociala relationer och praktiker, samt kritiskt granskar de maktförhållanden 

som råder inom media och dess textproduktion. Analysen av det empiriska materialet har utgått 

från Faircloughs tredimensionella modell, då den förutsätter ytterligare teorier, vilket vi ansett 

nödvändigt i vår studie då texter, dess konsumenter och producenter alla befinner sig i en 

historisk kontext. Analysens teoretiska ram har utgjorts av medieteorier, då de diskursiva 

praktiker som framträder i medias nyhetstexter är bundna till institutionella nyhetsdiskurser, 

vilka är producerade utifrån en ”västlig” förståelse om världen, dess historia samt sociala och 

kulturella praktiker. Ett postkolonialt genus, etnicitets och rasifierings perspektiv har valts i 

studiet av massmedias diskursiva praktiker för att tydliggöra sammanhanget av de symboler och 

metaforer som används, kopplas samman, skapas och återskapas. 

 

Studien har avgränsats till att undersöka 14 artiklar ur tre av Sveriges mest inflytelserika 

dagstidningar; Dagens Nyheter, Göteborgsposten samt Sydsvenska Dagbladet, då dessa enligt 

Strömbäck är de medier som främst sätter ett lands dagordning (Strömbäck, 2000). De utvalda 

artiklarnas karaktär varierar; ledarartiklar (2 st.), debattartiklar (3 st.), inrikesrapportering (7 st.) 

samt utrikesrapportering (2 st.). Variationen har strategiskt valts för att få en bredare bild av 

olika genrer inom nyhetsdiskursen samt för att se hur och om olika genrer tenderar att 

reproducera olika eller lika ”verkligheter” av samma företeelser samt hur dessa reproduktioner 

återspeglar diskurser och dess inbördes hierarkier. Även en tidsmässig avgränsning har gjorts av 

materialet då rapporteringen om det valda ämnet varit omfattande under längre tid. De 14 

artiklarna har avgränsats till en tidsperiod om tre månader mellan den 22 Juli och den 24 

november 2009. Då den mediala debatten kring svenska insatser till Afghanistan accelererat 
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under denna period i och med en riksdagsproposition om ökade militära insatser (22 oktober 

2009) samt en motion till riksdagen om ökade civila insatser (9 november 2009). Vi fann det 

relevant för vår studie att avgränsa oss till denna period då syftet med mediala debatter dels visat 

sig sätta agendan för vidare allmänna diskussioner inom de ämnen de avhandlar, samt ofta består 

i en asymmetrisk relation mellan olika röster i debatten (Kroon, 2001), vilken kan tänkas 

innehålla de ”verkligheter” och ”sanningar” som vår studie ämnar undersöka. Nyhetstexterna har 

hämtats från databasen presstext utifrån sökorden ”Afghanistan + Bistånd” (7 st.) samt 

Afghanistan + militär” (7 st.). För att vara säkra på att artiklarna återger den rådande debatten, 

har vi innan urval läst igenom dem för att säkerställa att både begreppen militära och civila 

insatser återfanns i texten. 

 

Då diskursanalytiska resultat inte uppvisar någon objektiv kunskap, utan endast en möjlig 

kunskap av flera andra, är det viktigt som forskare att reflektera över hur man själv påverkar 

kunskapen som man producerar (Burr, 2003). Genom att reflektera över den egna ställningen i 

analysprocessen samt valda teorier kan forskaren påminnas om att den kunskap som studien 

resulterar i endast är en av många andra konstruerade möjliga kunskaper. Genom att redogöra för 

studiens analytiska process samt val av material, metod och teorier har hänsyn tagits till vikten 

av studiens validitet, det vill säga, studiens giltighet (Bryman, 2001). Genom att studien utförts 

av två personer, har forskarpositionen inför studien diskuterats grundligt för att få en så enhetlig 

analys av materialet som möjligt, medvetenhet och reflektion kring förförståelse inför studien, 

dess teorier och metod har varit ett genomgående inslag i analysprocessen varav hänsyn tagits till 

studiens reliabilitet, det vill säga dess pålitlighet (Ibid).  

 

Den analytiska processen inleddes med att båda författarna till studien gjorde en grundlig 

genomläsning av samtliga artiklar. Därefter diskuterades materialet utifrån hur vi uppfattade det 

för att sedan läsas cirka tre gånger till, dessa gånger med större fokus på artiklarnas språk, där 

ord, modaliteter och representationer underströks. Det visade sig att båda strukit under i princip 

samma ord, grammatiska strukturer och citat, varav beslutet togs att dela upp materialet efter 

noggrant övervägande och diskussion om det analytiska verktyget. Således analyserades 7 

artiklar var av vardera författare. Under analysens gång stämdes det analyserade materialet av 

och diskuterades  kontinuerligt för att skapa en så enhetlig stil som möjligt. I analysens slutskede 

diskuterades analysprocessen utförligt för att sedan integrera materialet i en helhet. Att vi varit 

två ser vi som en tillgång för analysen, då den granskats och diskuterats tvåfaldigt. 
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6. Hotets och säkerhetens legitimitet - militär/säkerhetspolitisk diskurs  

 
Vår analys visar hur olika diskurser överlappar varandra och vävs samman i artikelmaterialet, 

där de beroende på vad som beskrivs i texten visar sig olika i styrka, det vill säga makten att 

formulera en sanning. De diskurser som vi har uppmärksammat i vårt material har varit; En 

militär/säkerhetspolitisk diskurs, en nationalistisk diskurs, en globaliseringsdiskurs, en 

västerländsk diskurs och en anti-islamistisk/rasistisk diskurs. Det finns en dominerande och 

hegemonisk diskurs vilken är den militära/säkerhetspolitiska diskursen men dock har det 

framkommit att alla de belysta diskurserna finns till i och förhåller sig till den dominerande 

diskursen. Ibland får övriga diskurser uttrycka anspråk på makten, men oftast existerar de 

endast som ett redskap för den militära/säkerhetspolitiska diskursen i legitimerings eller 

förstärkningssyfte. Vidare har vi märkt vissa mönster i texternas vokabulär och grammatik 

utifrån vilken typ av artikel som analyserats. Ledarartiklar samt debattartiklar har uttryckt 

flertalet objektiva modaliteter det vill säga objektiva sanningar vilka på så vis kan tänkas 

utgöra ”mäktigare” texter än de rapporterande artiklarna. Dock uttrycker de rapporterande 

artiklarna i större utsträckning direkta och indirekta representationer vilka ofta utgörs av 

relativt homogena källor, ofta är dessa källor utvalda i enlighet med den dominerande 

diskursen det vill säga källor som har en militär/säkerhetspolitisk position eller ståndpunkt. 

Både de rapporterande artiklarna samt ledar och debatt artiklarna visar på en kontinuerlig 

åtskillnad mellan ”oss” och ”dom” det vill säga de konstituerar subjekt samt objekt i texten 

genom att använda subjektiva modaliteter eller direkta och indirekta diskursiva 

representationer vilka uttrycker ord som; ”vi”, ”vårt-an”, ”oss”, samt ”dom” och ”deras”. 

Genom att studera textens transistivitet det vill säga hur ord och meningar förhåller sig till 

varandra och utifrån detta skapar mening, har vi även kunnat koppla samman åtskillnaden 

mellan subjekts och objekts positioner i texten med specifika betydelser. Där ”vi”, ”oss” och 

”vårt-an” kopplas samman med och kan förstås i termer av; Sverige, svenskar, svensk, svensk 

militär, utlandsstyrkor, svenska politiker samt civila biståndsorganisationer, och där ”dom” och 

”deras” kopplas samman och förstås i termer av; Afghanistan, Afghaner, Talibaner, fiender, 

motståndare, brottslingar, krigsherrar, radikala militanta konservativa muslimer samt 

terrorister. Återkommande teman i texterna behandlar frågor om hot, säkerhet, ansvar, behov 

och förmåga. Nedan presenteras analysen som indelats i fem teman utifrån de i texten främst 

framträdande diskurserna, underkapitlen är; 1: ”Vi och dom”, 2: ”West and the rest”, 3: hotets 

offer, 4: krigets agenda och 5: Den globala hjälten. 
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6.1 ”vi och dom” – Militär/säkerhetspolitisk & Nationalistisk diskurs 

I flertalet av artiklarna framkommer beskrivningar, subjektiva och objektiva modaliteter, 

direkta och indirekta diskursiva praktiker som uttrycker textens subjekt genom att använda sig 

av ord som: ”vi”, ”oss” och ”vårt”. I alla de texter som dessa ord används, relateras de 

beroende av textens innehåll till något eller flera av följande: ”Sverige”, Svenskar”, ”svensk 

nationalitet”, ”Svensk militär”, ”Utlandsstyrkor”, ”Civila biståndsorganisationer”, varpå alla 

ord och dess förklaringar bör förstås som en helhet då texten konsumeras. Texterna förmedlar 

olika förklarande ”bilder” till läsaren om Sverige, svenskar, svenskhet och svensk militär. 

Svensk militär är den mest förekommande beskrivna och representerade kategorin av ”oss”, 

”vi” och ”vårt”, vilket visar hur större delen av textmaterialet domineras av en 

militär/säkerhetspolitisk diskurs. Svensk militär framställs upprepade gånger som ”vi”  och 

som del av ett kollektiv; ISAF, Utlandsstyrkor, ”väst”. Därav bör framställningen av svensk 

militär förstås som en del av en västerländsk diskurs. En rapporterande artikel börjar sin text 

med att beskriva den svenska basen i Mazar-I-Sharif i Afghanistan: 

 
Den svenska basen i Afghanistan ser inte inbjudande ut. 500 meter dubbla tjocka murar, 

krönta av taggtråd, ut mot en dammig väg. Innanför bommarna vankar några lokala 
vakter med slitna kalasjnikovs” (DN, 091104). 

 
Beskrivningen är en subjektiv modalitet, subjektiv då det framkommer att det är 

textförfattarens beskrivning, och en modalitet då den ämnar beskriva en sanning. Vidare kan 

ses hur citatet beskriver basen i negativa termer som ”inte inbjudande” och ”dammig”.  I 

följande citat som också är en subjektiv modalitet ställs läsaren även för en jämförelse, som 

kopplar föregående citat till än mer negativa associationer och som dessutom tydliggör att 

föregående citat beskriver basens utsida, det vill säga det som är Afghanistan: 

 
”Här inne i säkerhet är stämningen betydligt trevligare. Lugn och avslappnad. På basen 

finns det mesta, inklusive en blågul svensk brevlåda. I affären finns det snus. Det enda 
som saknas är en grön buske, eller två, längs grusgångarna” (DN, 091104). 

 
Citatet visar hur journalistens beskrivning av den svenska basens insida, det vill säga det som 

är svenskt, ställt mot dess motpol - Afghanistan, beskrivs i positiva termer som ”inne i 

säkerhet”, ”betydligt trevligare” samt ”lugn och avslappnad stämning”. Där den starka 

modaliteten ”betydligt trevligare” syftar till det tidigare citatet om basens utsida, vilket 

förstärker dess negativitet. Texten fungerar dels som ett medel för att få läsaren att känna sig 

”hemma”, när beskrivningar som ”blågul svensk brevlåda” och ”snus” används, vilket 

framhåller vem textförfattaren antar eller vill ska vara textens konsument. ”lokala vakter med 
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slitna kalasjnikovs” i det första citatet ställs mot ”På basen finns det mesta” i det andra citatet. 

Där ”lokala vakter” utgörs av Afghaner, vilka har ”slitna kalasjnikovs” syftar till vapnen som 

det enda de lokala vakterna har, de är välanvända, härstammar från tidigare krig och påminner 

om en gammal kommunistisk historia, Afghanerna blir i citatet till ”de som inte har”. 

Modaliteten ”På basen finns det mesta” utrycker däremot ”vi som har”, det mesta förklaras inte 

vidare vilket genom dess position som subjekt kan ses som något ”svenskar” vet vad innebär, 

alltså det som är ”naturligt”. Texten verkar inom en militär/säkerhetspolitisk diskurs, men 

regleras samtidigt av en stark nationalistisk diskurs, vilken gör skillnad mellan ”oss och dom”. 

I textens dikotomi mellan ”subjekt och objekt”, uttrycks även värderingar som talar om för 

läsaren vilken av dikotomierna som är ”bättre” respektive ”sämre”. Liksom nämnts tidigare 

och vilket dessa citat påvisar, är det vanligt att nyhetstexter innehåller språkliga strukturer som 

implicit framhåller ideologiska positioner, och att dessa genom ordval konstituerar särskillnad 

som för läsaren upplevs ”naturlig”. 

 

 Enligt Van Dijk är det vanligt att journalister utifrån sina generella kunskaper, attityder och 

ideologier bygger upp en modell av verkligheten. Som nyhetstext blir denna mer 

uppmärksammad av läsare om modellen av verkligheten passar in i läsarens tidigare förståelse 

av den. Läsare minns de nyhetstexter som passar in i redan existerande stereotyper, antaganden 

och attityder (Van Dijk, 1988). Man kan i citaten ovan se hur textförfattaren använder sig av 

denna typ av modellering då han implicit hänvisar bakåt i historien i beskrivningen av basens 

utsida samt använder sig av typiskt nationalistiska attribut, vilka förutsätter läsarens kunskap 

om dem. Textförfattarens och läsarens generella kunskaper, ideologier och attityder skulle 

således bygga på en modell som tillskriver ”oss”, Sverige, svenskar och svenskhet ett större 

värde än ”de andra”, Afghaner och Afghanistan. Denna typ av språkliga modeller döljer och 

cementerar rasism, då förståelsemodellen bygger på historien om ”oss” och ”dom andra”, 

värderade utifrån en kolonial historia som i texten inte utrycks och därav förutsätter den som 

naturlig. Vilket fungerar återkoloniserande av uppfattningarna om verkligheten (De Los Reyes, 

Molina & Mulinari, 2006).  

6.2. ”West and the rest” – Militär/säkerhetspolitisk & Västerländsk diskurs 

Afghanistan beskrivs i negativa termer där begrepp såsom hotande, militant, korrupt, 

svårkontrollerat, svagt, outvecklat, odemokratiskt, kvinnoförtryckande med mera är 

återkommande. Främst förekommande är en militär/säkerhetspolitisk och västerländsk diskurs 

där Afghanistan beskrivs som västvärldens motpol och som framställs vara i behov av 
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västvärldens hjälp, vidare framställs Afghanistan som ett hot mot västvärlden. Vidare återfinns 

en antiislamistisk diskurs dock är den inte lika stark och dominant som den 

militär/säkerhetspolitiska och den västerländska diskursen då islam framställs inom dem som 

ett hot mot vår säkerhet och som ett hot mot de västerländska ideologierna.  

 
”Sverige tar internationellt ansvar. Våra samlade diplomatiska och militära insatser och 
vårt bistånd är olika delar av en sammanhållen politik för att bidra till fred, demokrati 
och utveckling i Afghanistan och i den vidare regionen. Att fortsätta delta i ISAF är en 

viktig del av denna ansats och härigenom bidrar Sverige till ökad säkerhet och utveckling 
för det afghanska folket”.  (DN 091022) 

 
Citatet är en modalitet där Afghanistan framställs som objektet och där Sverige genom 

skrivandet av att Sverige tar ansvar, våra insatser, vårt bistånd, bidrar Sverige framställs som 

subjektet. Vidare skrivs att Sverige är där för att skapa fred och demokrati vilket implicit 

framställer Afghanistan som ett land som outvecklat, odemokratiskt och ofredligt som inte kan 

utvecklas på egen hand utan behöver ”västs” hjälp. Den västerländska diskursen kan spåras till 

upplysningstiden där man i utvecklingsarbetet fokuserar på hur tredjevärlden kan bli mer som 

västvärlden (Kamali, 2009). Där ”väst” ses som de utvecklade och demokratiska, och där det i 

detta fall är Afghanistan som behöver det svenska biståndet för att utvecklas, demokratiseras 

och moderniseras. Sådana uttalanden förstärker föreställningen om ”the west and the rest”, som 

historiskt distanserat ”oss i väst” från ”dom andra i öst” (Dahlstedt, 2005). Vidare spelar citatet 

en tydlig opinionsbildande roll där det beskriver varför ISAF styrkornas deltagande i 

Afghanistan bör fortsätta. Opinionsbildning för utökade insatser är ofta förekommande i våra 

analyserade texter ett ytterliggare exempel är följande citat.  

 
”Viktigt att en bredare civil – militär insats genomförs, lyckas detta kan landet utvecklas 
i rätt riktning. Då finns grunden för ett stabilare Afghanistan i framtiden”.  (DN 090722) 

 
Citatet förstärker vikten av att de ökade insatserna behövs i Afghanistan då det uttrycks explicit 

att de ökade insatserna är vad som krävs för att landet ska ”utvecklas” i ”rätt” riktning. Den 

västerländska diskursen förstärks i citatet då insatserna som sänds är västerländska och därmed 

blir det tydligt att ”rätt” riktning beskrivs utifrån ett västerländskt perspektiv. Citatet beskriver 

inte explicit vad som skulle ske om insatserna uteblev men däremot utifrån skrivandet av ”Då 

finns grunden för ett stabilare Afghanistan” säger det implicit att utan insatser kan inte landet 

på egen hand skapa stabilitet. Vikten av de militära och civila insatserna utifrån en 

västerländsk diskurs blir än tydligare i följande citat där utdraget beskriver vad som skulle ske 

om insatserna drogs tillbaka.  
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”Oliktänkande skulle komma att stenas. Afghanistan skulle förflyttas till medeltiden. 

Landet skulle åter bli bas för internationell terrorism”. (SDS 091121)  
 

Citatet är byggt på en stark modalitet då texten innefattar tre skulle vilket leder till att 

konsekvenserna av insatsernas tillbakadragande presenteras som sanning och verklighet för 

läsaren. Citatet menar att om insatserna lämnar landet så skulle ”Afghanistan förflyttas till 

medeltiden” vilket implicit genom att säga ”förflyttas till” indikerar att ”västs” närvaro har 

moderniserat landet vilket förstärker den västerländska diskursen där ”väst” är de utvecklade 

och moderna till skillnad från Afghanistan som utan ”västs” hjälp åter förflyttas till medeltiden, 

vilket förstärker föreställningen om ”the west and the rest” (Dahlstedt, 2005). Vidare i citatet 

framställs ännu en konsekvens av ett tillbakadragande av insatserna, ”Åter bli bas för 

internationell terrorism”. Begreppet åter syftar till att det en gång varit bas för internationell 

terrorism som implicit säger att insatsernas närvaro i landet lyckats bekämpa detta men om de 

lämnar Afghanistan så kommer landet åter bli bas för terrorism. Begreppet internationell 

terrorism åsyftar till att det existerar ett hot som har sin bas i Afghanistan men då hotet är 

internationellt är det likaså en fara utanför Afghanistans nationsgränser. Genom att medierna 

använder sig av politiskt laddade begrepp som i detta fall internationell terrorism hamnar 

frågan lättare på den politiska dagordningen då politiskt laddade begrepp associeras med 

ansvar, brådska, överlevnad etcetera (Ibrahim, 2005). Vidare blir det lättare genom en 

militär/säkerhetspolitisk diskurs att skapa opinion kring hur det aktuella hotet skall bekämpas. 

Nyhetsjournalisten har allt mer ökat användningen av politiskt laddade begrepp såsom hot och 

säkerhet vilket bidragit till att deras sätt att förmedla nyheter på lett till att gränser dragits 

mellan ”vi och dom” mellan de som hotar och de som ska skyddas (Eriksson, 2001). Den 

militära/säkerhetspolitiska diskursen är dominerande i texterna när syftet med texten är att 

skapa opinion för vidare insatser i Afghanistan. Följande citat beskriver utifrån en 

militär/säkerhetspolitisk diskurs vem som hotar och vem som ska skyddas utifrån ett 

opinionsbildande syfte.  

 
” Sverige är i Afghanistan för att det påverkar Sveriges egen säkerhet. 

Dåden den 11 september 2001 visade att det i dagens globala värld inte går att låta tas 
över av terrorister”. (DN 090722) 

 
Citatet förstärker anledningen till Sveriges insatser i Afghanistan då Sveriges säkerhet explicit 

utrycks är hotat av terroristerna, detta kan skapa rädsla hos läsaren vilket kan bidra till starkare 

opinionsbildning. Genom att kombinera Sverige med terrorister i samma citat ökar känslan av 

att Sverige är hotat av terroristerna och att de måste bekämpa hotet vilket även ökar känslan av 
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en svensk föreställd gemenskap och en stark nationalism där stark nationalism är en av 

förutsättningarna för att mobilisera opinion under krig och konflikt (SOU 2006:21). Den 

föreställda gemenskapen om nationen innehar tre grundläggande enheter territoriet, 

fosterlandet och identiteten (Dahlstedt, 2005). Nationalismen och den föreställda gemenskapen 

om nationen förstärks i nyhetstexter när som i ovanstående citat beskriver ”öst” (Afghanistan) 

som objektet och ”väst” (Sverige) som subjektet. Vidare genom att skriva den globala världen 

förstärks framställningen om hotet, som enligt citatet hotar Sveriges egen säkerhet då det 

framvisar att globaliseringen bidragit till att de hot som tidigare varit långt bort kommit oss allt 

närmare (Kroon, 2001). När man använder sig av dåden den 11 september som ett exempel 

förstärks modaliteten och dess instämmande av den föreställda sanningen samt verkligheten då 

läsaren uppmärksammas på att attackerna kan ske igen. Postkoloniala kritiker menar att för att 

begripa vad som stadgar säkerhetspolitikens synsätt är det av fundamental vikt att se och förstå 

hotbilder som socialt och politiskt konstruerade samt att analys av hotbilderna bör ske mot 

bakgrund av det allt mer vidgade begreppet säkerhet som kommit att etableras i Sverige samt i 

större delen av västvärlden (Eriksson, 2001). Den militära/säkerhetspolitiska diskursen är 

återkommande i de analyserade texterna men strategierna och förklaringarna till hur hotet är 

lokaliserat till Afghanistan och hur det hotar Sverige skiftar. Ovanstående citat fokuserar på 

terrorismen som förklaring till hotet men i citatet som följer beskrivs ett annat slags hot mot 

”oss”. Följande citat kommer från samma artikel och textförfattare vilken använder sig utav 

samma dramaturgiska modell och strategi som genom användandet av värdeladdade ord som 

hot, konflikt, säkerhet ökar spänningen och intresset hos läsaren (Nord & Strömbäck, 2004).  

 
”Afghanistan producerar 90% av världens opium. Narkotikahandel finansierar väpnade 
grupper i landet och deras konflikt med ISAF –styrkan som har FN-mandat”.  (DN 090722) 

 
Citatet skapar en opinion för vidare insatser i landet genom att explicit uttrycka att landets 

produktion av narkotika finansierar de väpnade grupperna, vilka kan förstås som 

terroristgrupper då citatet är hämtat från samma artikel som ovanstående citat. De väpnade 

grupperna framställs som ”de onda” vilka skapar konflikt med ISAF – styrkan. ISAF framställs 

som ”den goda” parten som vidare förstärks som god genom att använda sig explicit av 

sammansättningen av ISAF –styrkan med FN- mandat. Genom att explicit skriva ut FN leder 

det till att de väpnade grupperna kan framställas än mer som ”den onda” parten som skapar 

konflikt direkt med FN vilken uppfattas som den part som verkar för fred, och där de väpnade 

grupperna framställs som den part som är för krig vilket kan leda till ökade sympatier hos 
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läsare gällande ISAF och FN som sådant. Citatets syfte blir genom att läsa nästa del av citatet 

som följer nedan ännu tydligare, nämligen opinionsbildning.  

 
”Men narkotikan skadar också Europas samhällen när den kommer hit och skapar 

beroende, brottslighet och misär.”  (DN 090722) 
 

Citatet är en modalitet som hävdar att narkotikan som har sin bas i Afghanistan skadar Europas 

samhällen. Opinionsbildningen blir här än tydligare då det kan komma att uppfattas som att 

textförfattaren eftersträvar ökade sympatier för interventionerna i Afghanistan.  Genom att 

textförfattaren använder sig av Europa som exempel och de konsekvenser som narkotikan 

bidrar till för Europas samhällen kan resultatet komma att bli att läsaren uppfattar problemen 

som närmare. Vidare när Europa utskrivs på detta vis och där Europa får konsekvenser leder 

det till ett tydligt ”vi och dom”, ”de” som befinner sig innanför Europas gränser skadas av 

”dom” som är utanför. Forskning har visat att antaganden och framställningar av den 

muslimska världen och Europa har skapat diskursiva skillnader mellan Europa och världen och 

där dessa antaganden kan spåras till upplysningstiden (Kamali, 2009). Den 

militära/säkerhetspolitiska diskursen framkommer främst då syftet är att skapa opinion för 

vidare interventioner i Afghanistan. Som tidigare beskrivits så blir det allt tydligare i 

krigsjournalistiken att media fungerar som opinionsbildare då moderna krig är svåra att föra 

utan stöd från opinionen. Detta främst genom att påvisa med/mot vilka ”vi” ska känna 

sympatier eller avsky för (Ibrahim, 2005). Vidare bidrar Nyhetsjournalistiken som allt mer 

använder sig av laddade begrepp till att gränser dras mellan ”vi och dom”, de som hotar och de 

som ska skyddas (Eriksson, 2001). Inom den militära/säkerhetspolitiska diskursen kopplas 

säkerhet med diverse variabler som textförfattarna menar hotar ”vår” säkerhet. Forskning visar 

att efter händelserna den 11/9 har islam blivit det mest överordnade hotet (Astudillo,  

Dahlstedt, & Groglopo 2005). Där islam på ett tydligt sätt förknippats med terrorism, 

fundamentalism vilket har bidragit till ett producerande och reproducerande av ”vi i väst” mot 

”dom muslimerna” (Ahmed-Ghosh, 2008). Framställningen av islam som ett hot mot ”väst” 

har framkommit i våra analyserade texter och då främst inom den militära/säkerhetspolitiska 

diskursen. Vidare framkommer den antiislamistiska diskursen i våra analyserade texter dock är 

den säkerhetspolitiska diskursen starkare och mer dominant då islam förklaras som ett hot mot 

”vår” säkerhet. Följande citat är en militär/säkerhetspolitisk diskurs men som innehar 

antiislamistiska drag där hotet förknippas med islamistiska rörelser.  
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”Förtrycket i dessa länder utgör en stark grogrund för islamistiska rörelser och utgör ett 

ökande hot mot bland annat svenska ISAF –styrkorna.” (DN 090820) 
 

Citatet är en modalitet där de islamistiska rörelserna och ”dessa länder” är objektet och de 

svenska ISAF – styrkorna subjektet. Då citatet är en modalitet där graden av instämmande är 

stark och framställer det som sanning kan konsekvensen komma att bli att läsaren förknippar 

”dessa länder” som islamistiska vilka hotar ”våra” svenska styrkor. Det framkommer inte vilka 

dessa länder är vilket leder till att textförfattaren lämnar det öppet för läsaren där den får 

möjlighet att tolka vilka ”dessa länder” är på egen hand. Det som dock blir tydligt i citatet är 

”de” hotar ”oss”. Som tidigare beskrivits så är det återkommande i våra texter att islam 

förknippas med hot vilket kan leda till att islam framställs som dels ”vår” fiende som hotar 

”oss” men även ökar känslan av att ”vi” måste bekämpa ”dom” genom ökade militära 

interventioner i Afghanistan. Forskning visar att generaliseringar och andrafiering av muslimer 

är tydligt förekommande i Europa (Kamali, 2009). Nästa citat är ett förtydligande av hur 

textförfattaren spär på islamofobin genom att göra likhetstecken mellan islam och militant.   

 
”Under tiden som den djupt konservativa och islamistiska rörelsen hade makten i 

Afghanistan, sökte sig militanta islamister till landet, en av dem var Usama bin Laden.” 
(DN 091116) 

 
Genom att använda sig utav Usama Bin Laden förstärks styrkan av islam som ett hot. Att 

koppla Usama med islam ökar citatets trovärdighet hos läsaren och denne kan komma att 

uppfatta islam som hot samt förknippa Afghanistan med islamistiska rörelser. Vidare kan 

citatet genom att använda sig av exemplet Usama bidra till att kriget i Afghanistan framställs 

som ett nödvändigt och rättfärdigt svar på 11/9 då Usama uppfattas som den onda, som hotar 

"väst”, samt som den som låg bakom attentaten den 11/9. Vidare spelar citatet en 

opinionsbildande roll för de militära insatserna som ska strida mot dem islamistiska rörelserna. 

Följande citat är en antiislamistisk diskurs där till skillnad från ovanstående inte inkluderas i 

den militära/säkerhetspolitiska lika starkt utan kopplas istället till de mänskliga rättigheterna.  

 
”Till en början fick respekten för mänskliga rättigheter ett uppsving, men sedan några år 

tillbaka har religiösa och konservativa strömningar stärkts.” (DN 091115)  
 

Här kopplas politisk utveckling med respekt för de mänskliga rättigheterna och ställer dessa 

explicit i kontrast till religiösa och konservativa strömningar. Religion och konservatism 
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framställs som utvecklingens motsats, tillbakasträvande och omöjligt att förena med respekt för 

de mänskliga rättigheterna. Forskning visar att de antiislamistiska attityderna i ”väst” lett till 

uppfattningen om att muslimer måste disciplineras då de hotar den västerländska ordningen 

(Dahlstedt, 2005) Rasifiering och diskrimineringen av muslimer har ur ett historiskt perspektiv 

främst förankrats i föreställningen om att kristendomen är den överlägsna religionen och där 

islam varit den underordnade (De Los Reyes, Molina & Mulinari, 2006). Forskning visar att 

majoriteten av de europeiska länderna har en fientlig attityd mot muslimer och där de utsätts 

för diskriminering och demonisering (Kamali, 2009).  

6.3 Hotens offer – Militär/säkerhetspolitisk & antiislamistisk/rasistisk diskurs 

Afghaner beskrivs och representeras i våra analyserade texter kontinuerligt som ”dom andra” 

alltså som objekt. De framställs som passiva förutom då de beskrivs i kombination med 

begrepp som hot, terrorism, fiender då de framställs som aktiva. Främst beskrivs de utifrån 

objektiva modaliteter och där de vid undantagsfall får komma till tals. Vi kan genom vår 

genomförda textanalys utröna tre huvuddrag vid framställningen av det afghanska folket, de 

framställs som offer, som hot, eller som opålitliga. Vidare görs en åtskillnad mellan ”vanliga 

afghaner” och ”ovanliga afghaner” där talibaner får stå för de ”ovanliga afghanerna” och de 

”vanliga afghanerna” beskrivs som den afghanska civilbefolkningen. Nedan kommer vi att 

exemplifiera och beskriva de tre huvuddragen som dominerar framställningen av afghaner i de 

texter vi analyserat. En av de främst förekommande framställningarna av den afghanska 

civilbefolkningen är att de beskrivs som maktlösa och i behov av ”vår” hjälp och ”vårt” skydd. 

Vid beskrivning av afghaner som offer eller som hotade används i texterna flickor, skolflickor 

och kvinnor. Vid majoriteten av framställningarna av den afghanska kvinnan, flickan, 

skolflickan sammansätts (transistivitet) de i samma mening med begrepp som hot, taliban, 

säkerhet, skydd, förtryckt, söker hjälp. De dominerande diskurserna vid framställningen av 

afghaner är militär/säkerhetspolitisk diskurs samt  antiislamistisk/ rasistisk diskurs.  

 
”Afghanska flickan Tahira, elva år, behöver skydd av svenska soldater i sitt hemland.” 

(SDS 091121) 
 

Citatet är en objektiv modalitet där flickan ses som objektet och de svenska soldaterna som 

subjektet. Objektiv modalitet är enligt Fairclough en typ av maktutövning då subjektet innehar 

makt att skapa ”verkligheter” och ”förgivettagna sanningar” på bekostnad av objektet 

(Fairclough, 1995). Citatet spelar en opinionsbildande roll där ”vi svenska soldaterna” måste 

skydda flickan. Att använda sig av namnet på flickan skapar på ett enklare sätt opinion då det 

lättare väcker sympatier för flickan hos läsaren (Mohanty, 2003). Journalister tenderar att 
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använda sig enbart av kvinnans förnamn vid rapporteringar då det bidrar till en slags 

personifiering av kvinnan då läsaren dels blir lättare berörd men även för att det underlättar för 

läsaren att identifiera sig med händelsen (Nord & Strömbäck, 2004). Läsaren introduceras i 

artikeln direkt till den afghanska flickan Tahira, elva år och textförfattaren använder sig av 

”Afghanska flickan Tahira elva år” vid tre tillfällen i artikeln. Vidare leder användning av 

enbart förnamnet till en slags förminskning av kvinnan vilken framställs som i behov av hjälp 

och skydd (SOU 2006.21). Det uttrycks explicit i citatet att de svenska soldaterna behövs för 

att skapa skydd, när svenska soldater behövs för att upprätthålla säkerhet och skapa skydd 

indikerar det implicit att det existerar något i Tahiras land som hotar hennes säkerhet. När 

media beskriver den svenska nationen/identiteten i detta fall ”de” som kan skapa skydd 

beskrivs implicit ”dom andra” afghanerna som inte kan skapa skydd och behöver därmed ”vår” 

svenska hjälp (De Los Reyes, Molina & Mulinari, 2006).  

 
”Talibanerna bränner ner skolor och sprutar frätande syra i ögonen på skolflickor”  

(SDS 091121) 
 

Här förstärks föregående citat om flickan Tahira som behöver skydd av svenska soldater. På 

liknande sätt som tidigare sammansätts ”flicka” med något hot vilket väcker sympatier för 

skolflickan och på så vis mobiliserar starkare opinion bland läsarna för ökade militära 

interventioner (Mohanty, 2003).  Talibanerna beskrivs som aktiva då de bränner ner skolor och 

sprutar frätande syra på objektet skolflickorna. När afghaner framställs som ett hot i våra texter 

sker det främst vid beskrivning av ”oss som goda” och ”dom som onda”. Talibanerna 

framställs som ett av dem yttersta hoten och där de beskrivs som icke tillhörande det resterande 

afghanska folket. Vidare framställs de som militanta, djupt islamistiska och konservativa, att de 

hotar de utländska trupperna och den civila afghanska befolkningen. Begreppet taliban 

förknippas främst med politiskt laddade begrepp som hot, säkerhet, terrorism, terrordåd.  

 
”Terrordåden den 11/9 motiverade USA:s ingripanden i Afghanistan. Talibanregimen 

hade upplåtit landet som bas för träning av terrorister och förberedelser för terrordåd”. 
(DN 090722) 

 
Citatet är en modalitet vilken framställs som sanning och verklighet. När textförfattaren 

kombinerar talibanregim med 11/9 framställs USA:s invasioner i Afghanistan som något 

positivt och där USA framställs som ”den goda” parten till skillnad från talibanerna vilka 

framställs som ”de onda”. Framställningen av talibanerna som ”onda” förstärks genom att de 

förknippas och sammansätts med begreppen terrordåd, terrorister, förberedelser av terrordåd, 

vilket ökar rädslan och mobiliserar ytterligare opinion för interventionerna i Afghanistan.  
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”Talibanerna kan föredra att angripa svenska styrkor då man vet att det då inte lika 

självklart kommer ett flygangrepp efteråt” (DN 091112) 
 

Detta citat är en svag modalitet då den i början skriver ”kan” vilket presenteras inte som helt 

säkert utan kanske kan angripa svenskarna. Men därefter använder sig textförfattaren av då 

talibanerna ”vet” att Sverige inte kommer att angripa dem kan det ändock finnas risk att de 

angriper svenskarna. Talibanerna framställs här som ett hot mot de svenska trupperna och där 

de svenska trupperna framställs som goda som inte skulle angripa hur som helst. Citatet kan 

uppfattas på två olika sätt å ena sidan att textförfattaren uppmanar och försöker skapa opinion 

så att de svenska trupperna angriper talibanerna eller opinion för att Sverige ska kräva ett 

tillbakadragande då de framställs som hotade av talibanerna.  

 
”När amerikanerna bombade Mazar bestämde jag mig för att bli taliban. Det var ingen 

som övertalade mig, det var mitt eget tänkande som ledde mig dit.” (DN 091116) 
 
Citat kommer från en artikel som intervjuat en taliban och där denne får uttala och presentera 

sig själv. Artikeln är uppbyggd genom direkta diskursiva representationer från den intervjuade 

talibanen, journalistens egen röst som inkluderar svaga och starka modaliteter och avslutas med 

en bakgrundsinformation om talibanerna vilka presenteras som fakta och framställs som 

sanning. När den intervjuade uttalar ovanstående citat där han framställer sitt val som taliban 

som ett självständigt val och ett svar på amerikanernas bombingar. Kan man genom att läsa 

nästa mening förstå att citatet chockade journalisten som då skriver.  

 
”Han ger inte uttryck av att vara en religiös fanatiker som fostrats i koranskola”  

(DN 091116) 
 

Citatet är en stark modalitet som framställer alla talibaner som religiösa fanatiker. Koranskola 

förknippas här med religiös fanatism. Händelserna efter den 11/9 har bidragit till att medier och 

politiker i allt större utsträckning oreflekterat drar likhetstecken mellan islam och hot (Ahmed-

Ghosh, 2008). Artikeln avslutas med en faktadel kring talibanerna och där framställs det 

skrivna som sanningsenligt, stark modalitet utan någon källhänvisning till från vart 

informationen kommer, följande citat är från faktadelen i artikeln.  

 
”Många talibaner rekryteras från konservativa koranskolor.” (DN 091116) 
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Annan väl återkommande framställning av afghaner är att de är korrupta, falska, förtryckande. 

När syftet med texten är opinionsbildning för ökade militära insatser beskrivs svensk närvaro i 

Afghanistan som nödvändig då afghaner måste lära sig ta ansvar över situationen i landet och 

att de behöver de utländska insatsernas hjälp då de är oförmögna att bygga sitt land på egen 

hand. Men de tillfällen inte syftet är opinionsbildning för militära interventioner framställs 

afghanen som korrupt, förtryckande, falsk etcetera.  

 
”Dagens afghanska soldater eller polislön på bara ett par hundra dollar i månaden, gör 
att de som på dagtid låtsas bekämpa kriminella på nätterna sköter drogtrafik eller lägger 

ut vägbomber.” (DN 09072) 
 

Citatet är en modalitet där dess instämmande är så pass stark att läsaren kan komma att 

uppfatta citatet som sanningsenligt och verklighetsförankrat. Citatet framställer hur svårt det är 

att lita på afghaner då de låtsas bekämpa kriminaliteten samtidigt som de på egen hand står för 

kriminaliteten. Textförfattaren utövar här en aktiv makt över läsarens åsiktsbildning och 

världsuppfattning och presenterar en ”sanning” för läsaren (McCombs, 2004). Med sådan 

modalitet (låtsas) framställer textförfattaren hierarkiska dikotomier där ”dom andra” 

afghanerna aldrig kan bli som ”oss” och där det enligt citatet framställer afghanerna som 

”falska” som bara ”låtsas” vara goda poliser. Vidare när textförfattaren använder sig av ”låtsas 

bekämpa” kan det tolkas som negativa generaliserade delar av afghaner som inte går att 

förändra, något som är essentiellt i den afghanska nationaliteten och identiteten.  

 

6.4 Krigets agenda – Militär/säkerhetspolitisk, nationalistisk & rasistisk diskurs 

Svenska soldater, styrkor och insatser är ord som återfinns i sex av de analyserade texternas 

rubriker tillsammans med ord som; strider, krig, bombdåd, talibaner, säkerhet, kritik och 

oenighet, vilket ger oss en indikation på vad som reglerar den nuvarande nyhetsdiskursen i 

rapporteringen om insatser i Afghanistan. Rapporteringens makrostruktur leds av den 

militära/säkerhetspolitiska diskursen som påkallar läsares uppmärksamhet främst utifrån 

hotbilder, och förstärker denna genom en nationalistisk diskurs vilken påkallar läsarens 

uppmärksamhet genom att hänvisa hotet som riktat mot ”oss”. Beroende på en debatt eller 

ledarartikels ståndpunkt i frågan, används olika mekanismer för att påkalla läsarens 

uppmärksamhet och få denne att uppleva och ta ställning i en fråga, det vill säga opinionsbilda. 

En ledarartikel som förespråkar att svensk militär ska lämna Afghanistan för att istället 

intervenera i Pakistan väcker läsarens uppmärksamhet: 
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”När den svenska regeringen för några veckor sedan föreslog ett fortsatt deltagande i 
kriget dolde den inte att utvecklingen börjat glida soldaterna ur händerna. Under det 

första halvåret 2009 ökade antalet allvarliga incidenter med mellan 30 och 40 procent. 
Våldet har trappats upp i hela landet, även i den norra del där Sverige befinner sig och 

där också  talibaner opererar” (DN, 091115). 
 

Citatet börjar med en indirekt diskursiv representation av Sveriges regering, vilken är en elit, 

lätt för läsaren att placera i ett fack (Nord & Strömbäck, 2004). Följande mening syftar till att 

regeringen uttalat de svenska soldaternas sämre situation offentligt, alltså har ”alla” kunnat 

uppfatta den, samtidigt syftar den implicit till att regeringen döljer saker, men textförfattaren 

positionerar sig här som ”sanningssägare” och bekräftar att regeringen denna gång inte dolde 

situationen. Genom att vidare använda politiskt laddade ord såsom; ”allvarliga incidenter” och 

”våldet” som dessutom ”trappats upp” öppnar de upp för textens position som självklar på 

dagordningen då det associerar till något brådskande (Ibrahim, 2005 & Eriksson, 2001). 

Därefter definieras det ”goda” respektive ”onda” enligt den journalistiska dramaturgins mall 

(Nord & Strömbäck, 2004), då hotet riktas mot nationen Sverige som befinner sig på samma 

ställe där hotet ”talibanerna” opererar. Sverige framställs som utsatta och passiva, det enda 

Sverige gör är att ”befinna sig”, medan talibanerna framstår som hotande och aktiva då de 

”opererar”. Den andra ledarartikeln som förespråkar att Sverige bör avsluta de militära 

insatserna i Afghanistan helt väcker läsarens uppmärksamhet: 

 
”Så långt har Tolgfors rätt. Den störtade talibanregimen var avskyvärd. Afghanska 

kvinnor har fått fler rättigheter. Möjligen är också hälsolägret bättre – Om vi bortser 
från krigets offer vill säga” (GP, 090806). 

 
Första meningen visar en modalitet vilken syftar till en indirekt diskursiv representation av 

Sveriges försvarsminister. Här söker textförfattaren positionera sig som ”sanningssägare”, 

genom att hänvisa till vad som är ”rätt” respektive ”fel”. Det ”rätta” förklaras utifrån två 

objektiva modaliteter, vilka ger dem makt över övriga antaganden i texten. ”Talibanregimen” 

väcker läsarens uppmärksamhet då den associerar till hot, ”var avskyvärd” däremot syftar till 

att den inte längre utgör ett hot. Andra modaliteten menar att Afghanska kvinnor varit i behov 

av fler rättigheter förut, men inte längre. ”dom” är alltså inte längre i behov av ”vårt” skydd. 

Vidare citeras en svag subjektiv modalitet, då den uttrycker tveksamhet inför ”sanningen” om 

hälsoläget i Afghanistan, följt av en subjektiv modalitet som positionerar läsaren tillsammans 

med författaren och ”Sverige” som ett ”Vi”. Detta ”Vi” fungerar opinionsbildande då det syftar 

till läsarens känslor. ”Om vi” tror på den svenska försvarsministerns utsaga om hälsoläget i 

Afghanistan, så bortser ”vi” från ”krigets offer”, politiskt laddade ord som påvisar vikten av 
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utsagan. Vidare följer båda ledarskribenterna samma dramaturgiska mall genom att utifrån sin 

egen förståelse av hot och icke hot sätta texternas dagordning. Den ena gör det såhär: 

”Den fråga som vi alla borde ställa oss är vad kriget nu syftar till” (DN, 091115). 

 

Vidare beskrivs i texten att syftet är fel och varför: 

”Det var viktigt att ge den Afghanska demokratin en chans, men inte ens den mest 
optimistiske kan ignorera fakta på marken. Efter det senaste valet är demokratimålet 

överspelat. Något annat än vanstyre, korruption och klanförtryck är svårt att föreställa 
sig. (DN, 091115). 

 
Citatets modaliteter vädjar till läsaren att öppna ögonen, våga se sanningen och inte var så naiv 

att hon ignorerar denna presenterade fakta, modaliteten hänvisar till att den som inte tar denna 

”fakta” på allvar är naiv och utövar därmed en aktiv makt över läsarens åsiktsbildning och 

världsuppfattning (McCombs, 2004). Sanningen som presenteras för läsaren är att ”vi” läsare 

som textens subjekt måste ge upp tanken om demokrati i Afghanistan, textens objekt. Därefter 

ger den citerade texten även en hänvisning till hur läsaren bör resonera i frågan och hur 

Afghanistan ska förstås. När författaren påpekar att ”det var” viktigt att intervenera, syftar 

denne till att det var på den tiden då ”vi” fortfarande trodde att Afghanistan kunde förändras, 

då ”vi” fortfarande inte visste bättre. Sedan kommer en objektiv modalitet som utrycker att 

”vi” trodde fel och hur Afghanistan är. Och sedan presenteras ”sanningen” om ”dom andra”. 

Ordet vanstyre syftar till ”fel” styre, vilket kan förstås som att det är totalt skiljt från ”vårt” 

rätta styre. Ordet klanförtryck kan genom sin hopskrivning syfta till ociviliserade patriarkala 

grupperingar, vilka är antaganden och begrepp som härrör från upplysningsfilosofernas 

historiska beskrivning av ”de koloniserad andra” (Said, 1987).  

 

Genom dessa modaliteter framställer textförfattaren hierarkiska dikotomier i texten där ”dom 

andra” afghanerna aldrig kan bli som ”oss” svenskar. När textförfattaren använder sig av 

”svårt att föreställa sig” kan det tolkas som att dessa negativa konsekvenser är en naturlig del 

av Afghanistan-er som inte går att förändra, något essentiellt i den afghanska nationaliteten och 

identiteten. Orientaliska generaliseringar av den arabiska och muslimska världen är ofta 

detaljerad då den kritiseras och mindre detaljerad när analyser av dess starka sidor bedrivs 

(Said, 1987). Som ny forskning och liksom ovanstående citat visat har antaganden om den 

muslimska världen och Europa skapat diskursiva skillnader mellan Europa och ”dom andra” 

där upplysningsfilosofernas generaliseringar tenderar att upprepa sig genom andrafiering av 

muslimer och ”öst” (Kamali, 2009). Den andra ledarskribenten sätter sin dagordning så här;  
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”Han inte ens berör de två mest avgörande frågorna: Leder medlen till målet? Går kriget 
att vinna? (GP, 090806). 

För att sedan beskriva krigets offer: 

 
”Och ju längre kriget pågår desto fler Afghaner får istället personliga skäl att gripa till 

vapen mot de främmande inkräktarna och allt vad dessa står för. Kriget blir 
kontraproduktivt. Som i alla krig är det medelålders makthavare som skickar ungdomar 

till fronten. Unga människor som tror sig osårbara och odödliga. Men några av dem 
kommer hem till sina familjer i kistor medan andra får leva utan armar och ben. Det är 

inför dessa som kriget måste kunna motiveras” (GP, 090806). 
 

Varken afghaner eller svenska soldater ges utrymme att representera sig själva i texten, utan 

framställs som objekt genom objektiva modaliteter. Dock framkommer två framställningar av 

”svenska soldater” inte som just soldater, utan dels ur ”afghanernas” synvinkel som inkräktare 

och främmande och dels ur författarens egen synvinkel som Unga människor som tror sig 

osårbara och odödliga. Man kan tydligt se hur texten talar för de svenska soldaterna och åt det 

Afghanska folket, då författaren implicit talar om för läsaren som textens ”svenska” subjekt 

hur ”dom, de afghanska objekten” ser på ”de svenska objekten -soldaterna”. Trots att både 

svenska soldater och afghaner framställs som hjälplösa, blir framställningarna hegemoniska då 

texten förklarar afghanernas motiv och personliga känslor som ”sanningen”. Trots att 

författaren tar en ovanlig position utifrån vårt textmaterial när denne implicit framhäver att 

svenska soldater utgör ett hot för afghaner, framkommer ändå stereotypisering i beskrivningen.  

Då författaren hänvisar till värderingar när denne uttrycker att afghaner tar till vapen mot 

inkräktarna och allt de står för, hävdar texten att svenska soldater står för något, vitt skiljt från 

”dom andra”, Sverige utgör alltså ett hot för det de står för, inte för vad de gör. Afghaner och 

svenska soldater är passiva i citatet i förhållande till dem vilka framskrivs som situationens 

syndabockar (Kroon, 2001); ”Som i alla krig är det medelålders makthavare som skickar 

ungdomar till fronten”. Ansvaret ligger hos politiker med makt (den onda eliten), den sittande 

regeringen, vilket visar på hur den nationalistiska och politiska diskursen verkar överlappa 

varandra. Texten visar på en eventuell konsekvens som kan inträffa om den nuvarande 

politiken får fortskrida; några av dem kommer hem till sina familjer i kistor. Hem och familj är 

ord som är starkt sammankopplade till föreställningen om nationen (Dahlstedt, 2005), genom 

att framhäva den svenska nationaliteten och personifiera den, vädjar man mer effektivt till den 

svenska befolkningens solidaritet. Texten vänder sig till ”det svenska folket” i ett 

opinionsbildande syfte och använder nationaliteten och särskiljandets markörer för att visa 

läsaren med vem hon ska känna sympati och inte; Det är inför dessa som kriget måste kunna 
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motiveras, de vill säga de svenska ungdomarna och deras familjer, inte för Afghanerna. Då 

varken svenska ungdomar, soldater, politiker eller afghaner får presentera sig själva i texten 

kan det för en läsare bli svårt att utröna vad det är textförfattaren tycker, och vad som avser 

spegla ”objektiv sanning”, och det uppstår hegemoniska strukturer mellan de olika objekten 

och subjekten i texten, vilket bidrar till att producera världsbilder eller ”förgivettagna 

sanningar” för läsaren, vilka då de konsumeras fortsätter att reproduceras (Kroon, 2001). 

6.5 Den globala hjälten – Militär/säkerhetspolitisk & globaliseringsdiskurs 

Svensk militär framställs för läsaren genom textmaterialet på olika sätt, vilket vi redan kunnat 

se. Den främst förekommande beskrivningen av svensk militär är dock den framställning som 

beskriver Sverige och svensk militär som ansvarstagande behjälpliga och beskyddande hjältar;  

 
”Vi är där för att värna om civila mot våld och övergrepp” (DN, 090722). 

”Sverige är i Afghanistan för det Afghanska folkets säkerhet” (DN, 090722). 
 
I textmaterialet kombineras ofta direkta diskursiva representationer av olika militärer, ofta i 

chefsposition, med författarens olika objektiva modaliteter vilka förstärker de militära 

uttalandena och på så sätt höjer textens ”sanningshalt”. Det afghanska folket används 

upprepade gånger som de ”vi” ska beskydda. Det afghanska folket som svenska soldater ska 

”skydda” utgörs enligt texternas utsagor främst av Kvinnor, flickor och ”vanliga” afghaner. 

Här ses hur den historiska bilden av hjälten som ska skydda hemlandet och dess kvinnor 

(Kimmel, Hearn & Connell, 2005), görs om till ”den globala världens hjälte”, ”vi” ska inte 

bara skydda ”oss” själva, eftersom ”vi” är en del av en global värld där ”vi” tar vårt 

internationella ansvar. ”Vi” blir i texten en del av det globala goda väst, som är överlägsna det 

onda öst vilka inte själva kan skydda sina kvinnor och barn. Dock är ”hjälten” (det aktiva 

subjektet) fortfarande män vilka ska skydda de värnlösa objekten (kvinnor, barn och vanliga 

afghaner). Det blir tydligt hur hjältebilden av de svenska soldaterna i nyhetstexterna speglar 

hur den militära/säkerhetspolitiska diskursen hela tiden samverkar med och använder sig av 

andra diskurser i syfte att styra medborgares, politikers och mediers dagordning för bilda 

opinion för militära insatser (De Los Reyes, Molina & Mulinari, 2006).  

 

Trots att den militära/säkerhetspolitiska diskursen är den som främst reglerar textmaterialet, 

utrycks aldrig explicit hur militären bekämpar de hot som genomgående beskrivs. En av 

artiklarna bygger sin text på direkta och indirekta diskursiva praktiker av en militär som ska 
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åka till Afghanistan som chef för ett stridsfordon. Textförfattaren beskriver soldaten och hans 

liv ingående och benämner denne upprepade gånger vid namn; 

 

”För förbandet betyder dock Daniels stridsfordon tillsammans med de två andra som är 
där en trygghet. De motståndsgrupper som Daniel och hans kamrater kan komma att 
träffa på har så vitt känt inte några vapen som rår på ett stridsfordon” (DN, 091124) 

 
Citatet är hemmahörande i en tydlig militär diskurs, då språket präglas av militära termer. Den 

första meningen är en objektiv modalitet, där Daniel personifieras och därav framstår som en 

trygghet tillsammans med ”sitt” stridsfordon. I nästkommande mening ställs Daniel och hans 

kamrater i kontrast till motståndsgrupper. Genom ordvalet Daniel och hans kamrater 

förmedlas en godmodig och igenkännande känsla till läsaren, författaren kunde lika gärna valt 

att skriva soldater eller militärer, men personifierar istället situationen för att väcka läsarens 

sympatier för de svenska soldaterna, språket verkar då även inom en nationalistisk diskurs av 

”goda” och ”onda”. Orden kan komma att träffa på, visar en bild av militärernas närvaro i 

landet som okomplicerad och utan syfte att aktivt bekämpa något ont. Om motståndsgrupper 

skulle stöta på Daniel och hans kamrater, skulle de dock kunna försvara sig.  

 

I denna beskrivning av militären är inte hjältebilden lika tydlig, då militären, i detta fall Daniel, 

i texten framstår som ”en helt vanlig kille”, som i likhet med de svenska ungdomarna i tidigare 

text intar en offerroll, här kan man se hur författaren genom ordvalen integrerar dem i en 

personlig vardaglig kontext för att läsaren ska kunna identifiera sig med Daniel och hans 

kamrater. Daniel får genom en direkt diskursiv representation förklara varför han åker till 

Afghanistan; ”sedan hoppas jag kunna göra något för Afghanistan också”, vilket implicit 

utrycker militärens goda intentioner. Citatet avslutas med en dramatisk direkt representation: 

”Jag funderar på detta som kallas livsarkivet, där de anhöriga får upplysningar om hur man 

vill ha det vid skador och dödsfall” (DN, 091124). Textens avslut lämnar därmed läsaren med 

en påminnelse om att Daniel faktiskt kan dö under tiden han vill ”förbättra” världen och varav 

han förtjänar läsarens sympati.  
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En annan artikel representerar en militär direkt vilken förklarar hur svenskar och afghaner 

fungerar samt hur det legitimerar den svenska militära närvaron; 

 
”När olika maktstrukturer är oense hemma i Sverige så pratar man om saken, här skjuter 

man på varandra” (DN, 091104). 
 

 Denna representation jämför Sverige med Afghanistan i termer av nationella ”typiska” 

egenskaper. När det utrycks att ”vi” hemma i Sverige talar med varandra, associeras det till 

bra, mogna och civiliserade egenskaper, medan Afghaner skjuter på varandra, vilket associeras 

till onda, omogna och ociviliserade egenskaper. Genom att framställa dessa egenskaper utifrån 

en objektiv modalitet stärks dess sanningshalt för läsaren. Egenskaperna framställs här som 

något som är, alltså som något essentiellt och naturligt, vilket dels kan positionera läsaren som 

en del av den goda enhetliga svenska nationen, men samtidigt beskriva ”de andra” i termer som 

aktivt producerar och reproducerar kulturrasistiska antaganden.  

 

Även en globaliseringsdiskurs visar sig i olika beskrivningar av Sverige.  

 
”EU kunde inte stå emot USA tillräckligt mycket  eller ville inte ens axla sitt 

ansvar för Afghanistan” (DN, 090820). 
 

Citatet beskriver hur Sverige, efter inträde i EU inte kan fatta egna beslut utan styrs av EU som 

borde ta ansvar, men vilka antingen inte vill eller vågar, eller kan stå emot USA. Här utrycks 

implicit en kritik mot en global maktcentrering vilken gjort Sverige och EU handlingsförlamat. 

Globaliseringsdiskursen framkommer då hotet som riktas mot Sverige beskrivs; 

 
”Men narkotikan skadar även Europas samhällen när den kommer hit och skapar 

beroende, brottslighet och misär” (DN, 090722).  
 

Genom världens globalisering har ”deras” problem även blivit ”våra” problem. Här är det inte 

globaliseringen i sig som utgör ett problem som i föregående citat, utan globaliseringen har lett 

till en ökad hotbild mot Sveriges samhälle och leder till förödelse för Svenskar inom 

nationsgränsen, denna modalitet är i likhet med de flesta andra beskrivningar som verkar inom 

globaliseringsdiskursen även reglerade genom den militära/säkerhetspolitiska diskursen. 
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7.Sammanfattning och reflektion  

Vår avsikt med den här studien har inte varit att beskriva någon objektiv sanning eller 

verklighet, utan att visa på ett möjligt sätt på vilka mediediskurser har makt att framställa en 

hotbild. Vi har framställt detta som en viktig global fråga, där Afghanistan framstår som ett hot 

mot världen (västvärlden). Användningen av orden global, Internationell eller omvärlden i 

kombination med orden hot, terrorism och Afghanistan skapar en bild vilken förmedlar till 

läsaren att Afghanistan utgör ett världsomspännande hot, varav behovet av militära insatser blir 

nödvändigt för att upprätthålla en så kallad global säkerhet. Samtidigt som global, 

internationell och omvärlden är ord kraftfulla i sin skepnad när de framställer hotet som ”allas 

hot”, är de även tacksamma att använda då ”hotet” i sig inte behöver problematiseras vidare, 

utan kan tolkas utifrån läsarens tidigare ”världsbilder”. Som kritiska läsare av analysmaterialet 

kan vi se hur internationella styrkor, globala hot/säkerhet och omvärldens problem inte 

innefattar alla. Tvärtom, framställningen bygger på att västvärlden hotas, att dess säkerhet 

måste upprätthållas samt att västerländska insatser är de som intervenerar i Afghanistan. I syfte 

att legitimera svenska insatser i Afghanistan utifrån ett opinionsbildningssyfte, kan vi se hur 

textmaterialet använder sig av orden Europa, Sverige och ”oss”, ”vi” och ”våra-t” i 

kombination med ord som globala hot, terrorism, problem och narkotika. Om det är de globala, 

internationella omvärldshoten som legitimerar västvärldens utökade insatser i Afghanistan, så 

blir det för oss tydligt att detta kopplas samman med Sverige och Europa i textmaterialet för att 

legitimera de svenska utökade insatserna.  

 

Ett tydligt drag är att Afghanistans behov av västvärldens insatser framställs som det 

”Afghanska folkets” behov av demokrati, jämställdhet, fred, trygghet, hjälp och utveckling. I 

analysmaterialet framgår att ”dom” inte kan eller vill åstadkomma detta på egen hand. Utifrån 

denna förklaring har vi uppfattat hur medias framställning av ”behovet” är definierat och 

skapat av en västerländsk världsbild, då vi inte funnit röster från Afghaner som tillåtits 

definiera sin egen situation eller behov av insatser. Då diskussionen som förs i artiklarna främst 

handlar om de militära insatserna i Afghanistan, har vi kunnat se hur den 

militära/säkerhetspolitiska diskursen är den som reglerar interaktionen i texterna och dess 

definitioner, samt hur den blir dominant i förhållande till övriga diskurser. Den dominerande 

diskursen tar dock hjälp av övriga funna diskurser för att legitimera, förstärka och definiera 

Afghanistan/Afghaner och Sverige/Svenskar. De tre starkaste definitionerna av Afghaner som 

vi funnit är; offer, hot och opålitliga, där samtliga definitioner främst regleras av den 
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militära/säkerhetspolitiska diskursen i syfte att legalisera de utökade svenska militära 

insatserna, men även tar hjälp av den antiislamistiska/rasistiska och den västerländska 

diskursen. På liknande sätt regleras definitionerna av landet Afghanistan, vilka främst 

definierar Afghanistan som; outvecklat, odemokratiskt och konservativt. På samma sätt är det 

den militära/säkerhetspolitiska diskursen som reglerar definitioner av Sverige/Svenskar oavsett 

om det är för att legitimera svenska insatser eller inte. De främst förekommande definitionerna 

av svenskar är; hjältar och offer. För att skapa sådana framställningar tar den dominerande 

diskursen hjälp av nationalistiska, antiislamistiska/rasistiska och globaliserings diskurser. 

Detta i betydelse av att Sverige främst framställs som ansvarstagande, utvecklat, demokratiskt 

och hotat. Utifrån vårt analysmaterial kan en tydlig skillnad mellan ”vi” och ”dom” urskiljas 

och det är effektfullt att denna dikotomi tillskrivs olika värde för läsaren. Denna konstruerade 

verklighet visar således exkluderings och inkluderingsmönster av människor genom att visa 

läsaren vad som är ”normalt” och inte, respektive med vem/vad ”vi” ska känna sympati/avsky 

mot. Som tidigare sagts menar vi att det är ytterst viktigt att medier granskas i syfte att belysa 

och problematisera de asymmetriska livsförhållanden som skapas och återskapas då det annars 

finns risk att de ojämlika diskurserna fortsätter reproduceras. Vi har kunnat se hur textförfattare 

använder sig av subjekt respektive objekt i sina framställningar av ”oss” och ”dom andra”, 

vilket betyder att de samtidigt som de talar för någon, talar om någon. När media är den 

institution som främst skapar ett lands dagordning samt har makt att bilda opinion blir det 

viktigt att läsare av texter problematiserar sin position som subjekt och inte tar den för given 

som ”naturlig”. Om ”vi” läsare utgör opinionen kan vi också förändra den. Då opinionen avser 

spegla människors attityder, och dessa attityder påverkar människors förhållningssätt samt 

sociala relationer är det av fundamental vikt att förhålla sig kritiskt till mediers makt och 

opinionsbildande syften. ”Vi” läsare bör fråga oss själva varför vi endast återfinner vissa röster 

medan andra tystas ned i medietexter och vad detta beror på, annars riskerar ”vi” att blunda för 

den koloniala historien och dess efterverkningar.  

 

Som blivande socialarbetare har vi under vår studietid ständigt påmints om vikten av att 

förhålla sig kritiskt till sin egen maktposition i mötet med klienter. Dessa möten bör eftersträva 

en jämlik dialog, vilken ska möjliggöra att klienten får utrymme att uttrycka och definiera sin 

situation och sitt behov utifrån sin egna unika historia. Om socialarbetare inte reflekterar över 

de bilder som media förmedlar och varför, skulle det i detta fall innebära en stor svårighet att 

mötas i en jämlik dialog om problem, dess orsaker och konsekvenser. Likväl blir det svårt att 

förstå hur ett internationellt socialt arbete ska kunna leda till förändring och förbättring i ett 
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land om föreställningen om förändring och förbättring endast tillåts definieras från en 

utomstående part. Hur ska en jämlik dialog i det sociala arbetet nationellt liksom internationellt 

kunna föras om förståelsen av verkligheten redan är ojämlik? Om socialarbetare i Sverige 

uppfattar ”dom” som hot eller offer när de befinner sig ”där” och sig själva som de med ”rätt” 

uppfattning av verkligheten, hur ska ett jämlikt socialt arbete som åsyftar till förändring och 

förbättring bli möjlig? ”Vi” som socialarbetare kommer dagligen att möta människor från 

diverse religioner, kulturer, länder och historier samtidigt som ”vi” på liknande sätt bär på en 

unik historisk bakgrund. Mot den bakgrunden anser vi att det är det viktigt att förhålla sig 

kritiskt till de ”bilder” av verkligheten som media förmedlar om ”dom andra” då det annars 

finns risk att anta mediers ”västerländska” bild av verkligheten som ”sann” och ”riktig” och 

tillskriva sig själv makten att definiera sina klienters situation och historia utifrån 

kulturrasistiska antaganden. Med utgångspunkt i att det sociala arbetet vilar på en solidarisk 

grund med respekt för alla människors lika värde menar vi att den kan skadas och gå förlorad 

om vi inte är kritiska mot de bilder av ”verkligheten” som medier målar upp som ”sanna”. Tar 

man dessa ”sanningar” för givet kan det sociala arbetet snarare komma att handla om hur ”vi” 

ska få ”dom” att bli mer som ”oss”. Att kritiskt granska medier och dess makt öppnar upp för 

självreflektion, motstånd och fortsatt ifrågasättande kring förgivettagna verkligheter. Vilket 

kan öppna upp för en jämlikare dialog inom det sociala arbetets kontext lokalt liksom att det 

kan möjliggöra allianser inom det sociala arbetets kontext globalt. 

 

När vi bestämde oss för att analysera debatten av det svenska militära och civila biståndet insåg 

vi ganska snabbt att denna debatt inte hade de drag som vi trott. Den visade sig övervägande 

handla om huruvida de svenska militära insatserna skulle utökas eller avslutas. Det är den 

militära/säkerhetspolitiska diskursen som reglerar rapporteringen i textmaterialet, och vid de få 

tillfällen som civila biståndsarbetare fått möjlighet att formulera sin ståndpunkt så får samtidigt 

militärens beskrivningar större utrymme i texterna. Oftast nämns civila biståndsinsatser av 

militära källor och deras representationer som förespråkar militära insatser, vilka de framhäver 

som ej nödvändiga för att civila biståndsinsatser över huvudtaget ska fungera;   

 

”Den militära närvaron är nödvändig för att skydda det civila biståndet som ska ge bättre 
sjukvård och skolor främst till landets kvinnor och flickor.” (DN 091124) 

 

Avslutningsvis vill vi göra en reflektion kring val av metod och vad den betytt. Vi är 

tacksamma att vi valde en kritisk diskursanalytisk metod då denna gav oss verktygen att se 
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bakom orden och dess innebörd samt kritiskt granska den debatt vi trodde existerade. Vi har 

under analysens gång vid ett flertal tillfällen blivit förvånade över vad som påstås samt hur 

starkt det påstås, likväl har vi blivit förvånade över att vissa saker aldrig uttrycks och vissa 

röster aldrig får höras. Utifrån våra nyvunna erfarenheter har vi insett vikten av de analytiska 

möjligheter ett diskursanalytiskt angreppssätt inneburit då det hjälpt oss att ifrågasätta våra 

egna förgivettagna sanningar och verkligheter och på ett ypperligt sätt öppnat upp för 

självreflektion och vidare diskussion. Socialt arbete bottnar i en önskan om förändring, 

agerande och motstånd mot ojämlika levnadsförhållanden vilka kritiska diskursanalyser kan 

hjälpa ”oss” att ständigt komma ihåg. Om allianser mellan socialarbetare ska kunna skapas 

internationellt, och jämlik dialog kunna föras, krävs vidare forskning och fortsatta 

diskursanalytiska studier som fortsätter att visa ”oss” alternativa världsbilder och ifrågasätter 

”våra” förgivettagna sanningar. 
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