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Studien behandlar hur den svenska nyhetsrapporteringen konstruerar terrordåden i Paris 

respektive bombattentaten i Bagdad för att belysa eventuella skillnader. Syftet är att genom 

en analys av diskurserna skapa en medvetenhet kring rapporteringens konstruktioner av 

terrordåd i en större kontext. Studiens teoretiska ramverk består av kritisk diskursanalys som 

teori, postkolonialism, orientalism och medielogik för att skapa förståelse för varför det finns 

likheter och skillnader i nyhetsrapporteringen kring terrordåden i Paris respektive 

bombattentaten i Bagdad. För att ta sig an det utvalda materialet används kritisk 

diskursanalys som metod. Valet av nyhetsmedier gjordes utefter en effektorienterad 

urvalsprincip där Sveriges största morgon- och kvällstidning ligger till grund för det 

insamlade materialet som sammanfattat består av 12 artiklar. Resultatet består av fyra 

teman: förövare, offer, orsak och hot. Studien innefattar också en analys av aktörer och 

diskursiva strategier. Det orientalistiska perspektivet med vi och dem-tänket i fokus, samt 

medielogikens tekniker, tillämpas sedan i slutdiskussionen för att besvara studiens 

frågeställningar. Resultatet bevisar att skillnader i rapporteringen kring terrordåd i olika 

geografiska och kulturella områden existerar. Rapporteringen om dåden i Paris intensifieras 

och uppmärksammas därför mer. Vidare framställs offer och offer, samt förövare och 

förövare väldigt olika, vilket det orientalistiska perspektivet i slutdiskussionen spekulerar 

kring. 
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ABSTRACT 

Authors: Julia Martinsson & Elin Ohlsson 

Title and subtitle: Victim or victim?  – A qualitative study of the Swedish news coverage of 

terror attacks.  

En kvalitativ studie av den svenska nyhetsrapporteringens framställning av terrordåd 

Language: Swedish  

Pages: 48 

 

This paper discusses the Swedish news reporting’s construction of the acts of terrorism in 

Paris as well as the bombings in Baghdad to illustrate potential differences. By analyzing both 

discourses, the purpose of the essay is to create awareness around the news reporting’s 

constructions of acts of terrorism in a bigger context. The theoretical framework of the study 

contains a critical discourse analysis as a theory, The Post Colonialism, The Orientalism, and 

The Media Logic to create an understanding of why there are similarities as well as 

differences in the news reporting’s of the terrorist attacks both in Paris and Baghdad. To 

handle the chosen material, a critical discourse analysis is used as a method. The choice of 

news media was made along after a power-orientated principle where Sweden’s biggest 

morning and evening newspapers underlies the collected material, which contains 12 news 

articles. The result consists of four themes – perpetrators, victims, cause, and threat. The 

study also comprises an analyze of operators and discursive strategies.  

The orientalist mentality “us-and-them” in focus, as well as the Media Logic technics applies 

in the final discussion of the essay to preserve the study’s main questions. The results prove 

that reporting´s about acts of terrorism in different geographical and cultural areas exists. 

Therefore, the reporting´s of the terrorist attacks in Paris intensifies and gets more attention 

than the reporting´s of the attacks in Baghdad. Therefore, the victims and the perpetrators 

are portrayed differently, which the oriental perspective speculates about in the final 

discussion of the essay. 
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 Inledning 1.

Under de två senaste åren har flera terrorattacker skakat Europa. Trots att bombningar och 

skjutningar skett i mellanöstern under många år exploderar nu nyhetsrapporteringen kring 

terrordåd och den Islamiska staten, IS. Offren för Parisdåden hedrades genom att man bytte 

profilbild på Facebook. Terrorattackerna i bland annat Bryssel, Paris, Nice och Berlin har 

blivit mycket omtalade och omskrivna. I artiklar, krönikor, och debatter kring IS samt i 

oändliga tweets och inlägg på sociala medier skrivs det om hur tragiskt och ofattbart det är. 

Samtidigt i Bagdad, har staden under våren 2016 drabbats av kontinuerliga attacker från IS 

som dödat hundratals människor. Men det var ingen som bytte profilbild för att hedra offren 

i Irak. Hur kommer det sig egentligen att vi bryr oss betydligt mer om offren i Frankrike? Är 

det på grund av hur nyhetsrapporteringen framställer händelserna som påverkar oss att 

tycka på ett visst sätt? Om den tredje statsmakten bestämmer hur vi ska bry oss så är deras 

framställning av terrordåd synnerligen avgörande för vårt tyckande. Vi behöver ställa oss 

frågan: Hur framställer egentligen Sveriges största tidningar terrordåd runt om i världen?  

 

Genom att utgå från terrordåden i Paris respektive Bagdad kan studien undersöka hur 

terrordåd konstrueras annorlunda diskursivt i svensk nyhetsrapportering beroende på vart 

de sker. Närhetsprincipen går ut på att förklara hur en nyhet blir aktuell från hur nära 

händelsen sker på ett geografiskt och kulturellt avstånd. Därför blir det intressant att 

undersöka rapporteringen från terrorattackerna i Paris, som är nära oss både geografiskt och 

kulturellt, samt Bagdad vars geografiska och kulturella avstånd är betydligt större. Studien 

ska kunna bidra med tolkning och förklaring till problemet om hur terrordåd 

uppmärksammas och framställs på olika sätt. 

 

Tidigare forskning om dikotomi, orientalism och etnisk diskriminering ligger till grund för 

fortsatt djupare förståelse av vår studies resultat kring varför nyhetsrapporteringen skildras 

som den gör. Den medie- och kommunikationsvetenskapliga forskningen innefattar inte 

avsevärt mycket ny forskning kring rapporteringen om terrordåd och dess framställning. På 

grund av de nyligen inträffade terrorattackerna i Europa blir denna typ av studie mer aktuell 

än någonsin. Attackerna och kampen mot IS är något som sker nu. Massmedier benämns inte 

som den tredje statsmakten av intet. De har inflytande och makt över oss som publik. Med 

den här studien kan vi ta tillbaka en del av makten genom att öka medvetenheten om 

nyhetsrapporteringens framställning och dess eventuella skillnader.   
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 Bakgrund 2.

Följande kapitel innefattar olika perspektiv på världspolitiken i samband med en 

introduktion av Islamiska staten som aktör för att sätta studien i en större kontext. Vi ger här 

en översikt av världspolitiken för att information och händelser som media förmedlar måste 

sättas i en större kontext, då relationen till omvärlden annars tenderar att bli okritisk 

(Bengtsson m.fl., 2001). För att förstå dåden i Paris respektive Bagdad finns ett behov av att 

se dem i ett större sammanhang. Följande kapitel innefattar också två informativa avsnitt om 

de respektive terrordåden, för att förmedla en insyn i de faktiska händelserna. De två 

avsnitten om terrordåden i Paris respektive bombattentaten i Bagdad bygger på Dagens 

Nyheters som källa. Detta för att denna rapportering förmedlar en koncis förklaring av dåden 

utan större värdering av händelserna. Artiklarna, vars respektive avsnitt består av, inkluderas 

inte i studiens urval för det kommande analysmaterialet. 

 

2.1 Världspolitik och IS 

Säkerhetspolitik innefattar staters handlingar med syfte att skydda ett nationellt intresse, då 

det finns en existens av mer eller mindre allvarliga hot mot allt från enskilda individer till 

stora nationer. Nation och etnicitet är i dag en stor del av världspolitiken. Negativa händelser 

ger en konfliktfylld relation till stereotyper där människor bildar en fientlighet mot en 

specifik art. Att EU även uppmuntrar medborgare att uppnå en europeisk identitet, snarare 

än en nationell identitet, kan leda till en återskapande eller fortsatt fientlighet. 

Nationalismens konfliktpotential desarmeras i samband med den europeiska identifikationen 

och bidrar till ytterligare konstruktion av “vi” och “de andra”, där “de andra” avses vara hotet 

eller fienden. Samtidigt utformas ett utanförskap på nationellt plan, men också för dem som 

uppehåller sig i EU som flyktingar eller illegala invandrare (Bengtsson m.fl., 2001). 

 

Dåden i Paris vilar i en bredare kontext med ett starkt symbolvärde, där inte endast de 

tillämpade attackerna gjorde att alla blickar riktades mot Paris just då. Samma helg som de 

tillämpade attackerna i Paris inleddes ett G20-möte i Antalya i Turkiet. Mötet som till stor 

del behandlade ekonomiska frågor, liksom frågor om terrorism i världen, fick efter 

terrordåden i Paris diskutera hur terrorismen ska bekämpas. Mötet förhandlade om ett slut 

på kriget i Syrien, men diskuterade även bakgrunden till IS framväxt (Sonning, 2015). 
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Världsledare samlades även för klimatmötet COP21 i Paris den 30 november, endast två 

veckor efter de tillämpade attackerna. Vid mötet diskuterades ett nytt globalt klimatavtal. 

Även detta gjorde att ytterligare blickar riktades mot Paris just då. Vi vill genom att belysa 

dessa händelser visa en medvetenhet om att den riktade uppmärksamheten kan påverkas av 

detta (Regeringskansliet, 2015). 

 

Islamiska staten i Irak, ISI, kom till år 2006 med målet att ta över makten i Bagdad. ISI ville 

under en period slå sig samman med Nusrafronten för att agera gemensamt i Irak och Syrien, 

men gick efter nekande från Nusrafronten på egen hand in i Syrien med det nya namnet ISIS 

(Lindh, 2014, 29 september). Under det nya namnet, Islamiska staten i Irak och Syrien, kom 

stora framgångar då ISIS ställdes mot många rebellgrupper och tog kontroll över flera städer 

i både Syrien och Irak. ISIS bytte sedan i samband med övertagandet av staden Mosul i Irak 

namn till IS. I dag kännetecknas IS för sin brutalitet genom att bland annat sprida bilder av 

dåden de begår (Lindh, 2014, 29 september).  

 

2.2  Terrordåden i Paris 

Den 13 november klockan 21:20 inträffar två explosioner utanför nationalarenan där en 

person omkommer. Några minuter senare öppnar två män eld med automatvapen på två 

restauranger mitt emot varandra i Paris, där 15 personer omkommer. Ungefär vid samma 

tidpunkt sker två skottlossningar, en på en bar och en på en restaurang, där 19 respektive 5 

personer omkommer. Några minuter senare detonerar en självmordsbombare en bomb på 

ytterligare en restaurang, där den enda personen som omkommer är bombaren själv. 

Klockan 21:40 öppnar en grupp maskerade personer eld inne i konserthallen Le Bataclan 

medan bandet Eagles of Death Metal spelar. De skjuter med automatvapen mot folkmassan 

och en stor grupp tas som gisslan. När polisen stormar platsen dödas tre av gärningsmännen. 

Poliserna ser en koppling mellan dåden och utgår från att det är extremislamistiska 

terrorister som ligger bakom dem. Sammanlagt uppges 130 personer omkomna och 352 

personer skadade. Islamiska staten, IS, utseddes som ansvariga av Frankrikes president 

Hollande, samt av IS själva (TT-DN, 2015).  

 

2.3 Terrordåden i Bagdad 

Den 3 juli exploderar en lastbil fylld med sprängämnen i stadsdelen Karrade i Iraks 

huvudstad Bagdad. Lastbilen befann sig nära en shoppinggata där också många människor 

befann sig i förberedande syfte för högtiden eid al-fitr. I byggnadsraset, orsakat av 
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explosionen, begravdes många människor, där det då uppskattades vara 125 personer 

avlidna. Dödssiffran skulle sedan stiga till 292 bekräftade offer. Ytterligare en explosion 

inträffade samma dag i stadsdelen al-Sha’ab där en bomb dödade fem personer vid en 

marknad. Terrorgruppen IS tog på sig ansvaret för dåden (TT-DN, 2016). 

  



7 
 

 Syfte och frågeställningar 3.

3.1 Problemformulering  

Med hjälp av det postkolonialistiska och orientalistiska perspektivet som teori befästs en 

relevant undersökning för vår studie. Vi finner ett intresse i att nyhetsrapporteringen riktar 

större fokus på terrordåden i Paris än bombattentaten i Bagdad och har därmed redan en 

förförståelse kring att skillnader i nyhetsrapporteringen existerar. Studien ska bidra med 

tolkning och förklaring till problemet om hur terrordåd uppmärksammas och framställs på 

olika sätt utifrån olika geografiska och kulturella avstånd. Genom att sätta problemet om 

representationen i rapporteringen i en större samhällskontext uppmärksammas ett 

allvarligare problem om hur journalistiken sätter agendan och tydligt riktar oss som publik 

mot vilket håll vi ska lägga våra sympatier åt, samt vilka vi ska peka ut som offer och 

förövare. Viktigt att ha i åtanke är att vi inte undersöker ”vi och dem”-tänkets kvantitativa 

existens i nyhetsrapporteringen, utan snarare undersöker fenomenet i syfte att öka 

medvetenheten kring den maktpolitiska realiteten som existerar i vårt samhälle. 

 

3.2 Syfte 

Studiens syfte är att visa hur terrordåd konstrueras diskursivt i svensk nyhetsrapportering, 

samt att belysa eventuella skillnader beroende på olika kulturella och geografiska områden 

för att skapa en medvetenhet kring rapporteringen av terrordåd i en större kontext. 

 

3.3 Frågeställningar  

• Hur skildras diskurser i svensk nyhetsrapportering om terrordåden i Paris november 

2015 respektive i Bagdad juli 2016? 

o Vilka individer, grupper och institutioner representeras och hur? 

o Hur konstrueras nyhetsrapporteringens urval av händelser för att underbygga 

en viss ståndpunkt? 
o Hur framställs offer och förövare i de respektive terrordåden? 
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 Tidigare forskning 4.

I följande kapitel presenteras tidigare forskning som på ett eller annat sätt berör vår studie 

och kan stärka dess resultat. Kapitlet innefattar tre avsnitt som behandlar tidigare forskning 

kring etnisk diskriminering i medier, orientalistens roll i nyhetsrapporteringen och 

dikotomin roll. Den tidigare forskningen ska bidra till stärkande av vår studies analys, ge en 

tydligare bild av skillnader som rapporteringen kan medföra, samt öka förståelsen till varför 

konstruerade diskurser kan skildras. 

 

4.1 Etnisk diskriminering i medier   

I “Sverige inifrån- Röster om etnisk diskriminering”, som är en rapport av Utredningen om 

makt, integration och strukturell diskriminering undersöks med hjälp av fokusgrupper hur 

medier bidrar till den etniska diskrimineringen (SOU 2005:69). I medierna framställs 

stereotyper av personer med utländsk bakgrund, där även en negativ bild av dem och dess 

land målas upp. En central slutsats är den obalans kring rapporteringen om personen i fråga 

är “svensk” eller “invandrare”. Temat om överdrift diskuteras även med starka reaktioner. 

Skulle ett bråk mellan ungdomar bryta ut i en orolig förort, som exempelvis Rosengård, 

skulle media benämna dem som ”invandrarungdomar”, och nyheten blir omdebatterad till ett 

samhällsproblem (SOU 2005:69). I en artikel skulle det inte benämnas om personen i fråga 

skulle ha ett svenskt ursprung eller ej. Däremot omnämns en person med utländsk bakgrund 

utifrån det. Diskussionerna markerar hur media sätter en stämpel på människor med 

utländsk bakgrund och delar upp befolkning som “vi” och “dem”. Med begreppet ”dem” syftar 

media i detta fall på människor med invandrarbakgrund och framställer dem som oärliga, 

terrorister, kriminella och bråkiga. Sammanfattningsvis visar rapporten att den tredje 

statsmakten bidrar till diskrimineringen och att den huvudsakliga följden av att medierna 

förmedlar en negativ bild bidrar till en ökad segregering (SOU 2005:69). 

Rapporten talar för den svenska befolkningens uppfattning om hur media målar upp 

människor med utländsk bakgrund och bidrar till “vi och dem”-tänket. Huvudämnet i SOU:s 

rapport fokuserar på hur den svenska nyhetsrapporteringen i befolkningens ögon är etniskt 

bedömande av hur människor framställs beroende på hudton, religion eller kultur. Grunden 

för vår studie utgår från skillnaden mellan terrordåd som sker på två olika geografiska och 

kulturella avstånd. Genom att ta med rapportens slutsatser om den svenska 

nyhetsrapporteringens ”vi och dem”-tänk, kan vi analysera hur det kan synas i studiens 

utvalda nyhetsartiklar om terrordåden i Paris respektive Bagdad.     
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4.2 Orientalismens roll i nyhetsrapporteringen 

Studien “Det orientalistiska i fokus” av Carl Leo (2008) behandlar och belyser hur svenska 

tryckta media rapporterar och präglar den allmänna debatten kring religionen Islam och dess 

utövare. Studien berör också “vi” och “de andra”-tänkandets existens. Tidningarna vars 

diskurser som analyseras är Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Aftonbladet och Expressen, 

under året 2007. Författaren använder sig av diskursanalys för att analysera diskurserna och 

på så vis belysa mediala verklighetsdefinitioner uttryckta i bild och text. 

 

Resultatet visade en koppling av begreppen “islam” och “muslimer” och negativa händelser. I 

huvudsak förmedlas en hotfull och skrämmande bild av dessa trots att ett fåtal diskurser 

istället uppmärksammar den ökande rasismen mot muslimer. I analysen framkommer det att 

journalister använder sig av generaliserande och förstärkande ordval för att framställa islam 

och muslimer som våldsamma och främmande, och ibland på ett så pass subtilt sätt att 

läsaren inte reflekterar över det. Studien visar också att diskurser framställer islam och dess 

utövare som en motbild till den västerländska sfären. Offerrollen behandlas genom att i 

analysen synliggöra ökade fientligheter mot muslimer i västvärlden. Analysen kring 

offerrollen visar att de utpekade förövarna ofta framställs vara muslimer, där diskurserna 

också rapporterar om dess identitet som arga och avpersonifierade individer. Resultatet visar 

också att det fanns ett indirekt ”vi och dem”- tänk där journalisterna sätter sig i ett 

västerländskt perspektiv där islam och dess utövare ofta representeras som en anonym massa 

(Leo, 2008). Analysen av de fyra kvälls- och morgontidningarnas diskurser visar skillnader i 

dess rapportering där kvällstidningar har en tendens att rapportera kring händelser på ett 

mer intensivt sätt än morgontidningar. Kvällstidningarna använde sig också betydligt mer av 

förstoring och generalisering. Studiens slutsatser visar att begreppen “islam” och “muslim” 

sammankopplas med fenomen som våld, hot, terrorism och död i inte mindre än femhundra 

artiklar, samtidigt som diskurser i reportage- och diskussionsforum kopplar begreppen till 

fenomen av raka motsatsen. En tydlig majoritet av rapporteringen framställde dock 

begreppen “islam” och “muslimer” i en negativ betydelse (Leo, 2008).  

 

Studien “Det orientaliska i fokus” tydliggör hur islamister framställs negativt och 

generaliserande i svensk nyhetsrapportering. Den bekräftar hur det orientalistiska 

perspektivet präglar rapporteringen med västvärlden som en motpol mot den fientliga och 

arga islamistiska världen. Resultatet ligger nära till vad vi ska utgå från i vår studie. Leos 
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forskning ser till den allmänna rapporteringen kring religionen islam, medan vår studie ska 

fokusera på en rapportering om terrordåd. Då terrorgruppen IS tagit på sig båda terrordåden 

som undersöks är förövaren den samma. Men med Leos forskning kan vi få en tydligare bild 

på skillnaderna när förövarna tillämpar attacker i västvärlden samt den orientalistiska 

världen.  

 

4.3 Dikotomins roll 

I avhandlingen ”Öst är Väst men Väst är bäst” undersöker Sofi Greber människors 

identifikationsprocesser för att visa hur de definierar Öst- och Västtyskland. Syftet är också 

att visa vilken roll Öst- och Västtyskland som begrepp speglar människors sätt att förstå sig 

på sig själva och sin omvärld (Greber, 2011). Grebers teoretiska ramverk bygger bland annat 

på identifikation som handlar om att identifiera sig som något eller någon. Forskningen, som 

berör postsocialistiska omvandlingar och nationella identiteter i Tyskland, öppnar upp till 

vidare forskning inom identifikationsprocesser. I intervjuer fås en inblick i hur 

identifikationsprocesser samverkar, samt visa vilka identiteter de tillskrivs efter kategorier 

som till exempel etnicitet. Resultatet visar bland annat hur etnicitet tydliggörs, där tyskarna 

uppfattas som ett folk som skiljer sig från andra etniska grupper. Resultaten förtydligar också 

vardagens påverkan på människors identitetsskapande (Greber, 2011). 

Studien är en relevant forskning för vår studie då den analyserar dikotomins roll. Vår studies 

resultat kan påverkas av just det ömsesidiga tömmandet där nyhetsrapporteringen 

konstruerar diskurser kring terrordåd i två olika länder. Tidigare forskning om dikotomins 

roll är viktig för att vi i vår studie ska förstå varför offer och förövare målas upp som dem gör, 

samt vilka aktörer som representeras och hur. Vi vill med hjälp av dikotomins roll belysa 

skillnaden mellan offer och offer samt förövare och förövare, beroende på etnicitet, för att 

undersöka hur diskurserna är konstruerade och vad som skiljer dem åt. Rapporteringen kan 

också, explicit eller implicit, påverkas av dikotomins roll för att underbygga en viss 

ståndpunkt. Forskningen, som innefattar ett stort fokus på identifikation, är relevant för vår 

studie för att förstå varför nyhetsrapporteringens konstruerade diskurser skildras som de 

gör. 
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  Teoretiskt ramverk 5.

Studiens teoretiska ramverk bygger på tre teorier. Den första är postkolonialism som ska 

kunna ge oss en förståelse för varför skillnader finns i rapporteringen beroende på var 

terrorattacken sker. Den andra teorin är kritisk diskursanalys där vi utgår från Carvalhos 

dimensioner för att undersöka vilka skillnader och likheter som finns i nyhetsrapporteringen. 

Den tredje och sista teorin, medielogik, används för att underbygga hur medias 

berättartekniker påverkar framställningen. Samtliga teorier kommer att förklaras ytterligare i 

följande kapitel.  

 

5.1 Postkolonialism och orientalism  

Kolonialism är ett begrepp som kan förklaras som erövring och kontroll över andra 

människors land och tillgångar. Ur kolonialismen uppkom sedan postkolonialismen för att 

definiera rådande förhållanden i tidigare koloniserade länder (Loomba, 2005). Det är dock 

viktigt att tillägga att postkolonialismen inte är en efterträdare till kolonialismen, utan ett 

ifrågasättande av den koloniala dominansen och dess biverkningar. Postkolonialism som 

teori underlättar reflektion kring politiska och intellektuella aspekter, trots att det är svårt att 

teoretisera ämnet efter kolonialismens geografiska omfattning. Det gör det än svårare att 

teoretisera ämnet på grund av kolonialismens alla effekter och tillämpningar under dess 

existens på 400 år. I dag utformas en postkolonial teori i medvetenhet av mångfaldens 

verklighet och används för att befästa kulturella skillnader. En viktig ståndpunkt i 

postkolonialismen är att den refererar till särskilda grupper snarare än platser. Ofta ligger 

fokus på förtryckta grupper eller individer inom grupperna (Loomba, 2005). 

 

Frågan om hur väl kolonialmakten lyckades tysta den koloniserade är i dagens postkoloniala 

forskning viktig. Vidare frågor kring ämnet stod i fokus för studiefältet tills Edward Saids 

myntade begreppet Orientalism (Loomba, 2005). Saids uppdelning gick ut på att sätta 

motsatserna till varandra - allt som inte är Väst är Orienten. En stor iakttagelse i boken är att 

Orienten inte bara finns till då människan skapar sin egna historia (Matthis, 2005). 

Människan skapar sin historia, nutid och framtid, vilket går att applicera på media och 

litteratur som offentligheter. Vi som mottagare reflekterar inte över människans skapande av 

historia, nutid och framtid. Vi konsumerar däremot även i dag en framställning av “de 
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andra”. Saids tankar om Orienten fungerade som en maktanalys med ekonomisk och politisk 

makt över råvarorika områden, som sedan blev Orienten (Matthis, 2005).    

 

Said fokuserade på att betrakta det koloniala subjektskapandet som en ofullständig process 

genom att dela och identifiera världen som västvärlden och de andra, vilka var orienten i 

östvärlden. Orientalismen definierar hur öst ser ut i väst vilket resulterade i ett upphov av 

makt och kontroll i väst. I och med den orientalistiska synen upprättades en dikotomi mellan 

européer och de andra. Teorins viktigaste punkt var att framhäva skillnaderna mellan vi 

(européerna, västlandet och det kända) och dem (orienten, östlandet och det okända) 

(Loomba, 2005).  

 

Saids teori och dess framställning av den barbariska och våldsamma orienten följer i dag med 

som en stor del av forskningsfältet inom de stereotypiserade skildringarna som västvärlden 

har av öst (Matthis, 2005). Begreppen “de andra”, samt “vi” och “dem”, blev av Said myntade 

som en maktutövning där väst fick en dominerande roll. Huvudsakligen ska orienten fungera 

som en dikotomi för västlandet. I populärkultur är det vanligt att framställa orienten som 

antingen en fasa eller utopi. Orienten dramatiseras och framställs vanligtvis med tvång, 

grymhet och förtryck (Matthis, 2005). 

 

Denna teori används för att förstå hur ett europeiskt land representeras annorlunda i svensk 

nyhetsrapportering i förhållande till ett arabiskt land. Konstruktionen ”vi och dem” spelar 

roll i hur aktörer målas upp i media. Genom att analysera vårt material utifrån det 

postkolonialistiska och orientalistiska perspektivet kan vi hitta förklaringar och förståelse 

kring varför det finns likheter och skillnader mellan nyhetsrapporteringen kring terrordåden 

i Paris respektive attentaten i Bagdad. Utifrån den postkoloniala och orientalistiska synen 

kan vi undersöka hur journalistiken definierar och delar upp människor utifrån deras 

ursprung. Teorierna är viktiga för studiens syfte, samt för att belysa hur ”vi och dem”- tänket 

präglar den svenska nyhetsrapporteringen kring terrordåd.   
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5.2 Kritisk diskursanalys som teori 

Carvalhos ramverk inom kritisk diskursanalys används som teori för att fånga textens 

innebörd, samt dela upp texten i dimensioner för att därefter analysera textens innehåll och 

kontexter (Carvalho, 2008). Kritisk diskursanalys, även kallad CDA, är framtaget för att ge en 

mer systematisk analys av texter. En kritisk diskursanalys kan tydligt visa hur en författare 

använder ett visst språk för att skapa en mening, övertyga läsaren att tycka på ett visst sätt 

eller till och med manipulera läsaren (Hansen & Machin, 2013).  Makt och ideologi är också 

en stor del i den kritiska diskursanalysen, med syfte att uppdaga maktrelationer, explicita 

som implicita (Hansen, Machin, 2013). Ideologikritiken är alltså ett teoretiskt verktyg för att 

analysera hur makt- och dominansförhållanden upprätthålls och används i olika relationer. 

Med hjälp av ideologikritiken kan man finna ojämlika relationer i diskurser. Gömda aspekter 

kan finnas analytiskt vid en fördjupande förståelse för en diskurs. På så vis kan man få en 

förståelse för av nyhetsmediers relation till samhället (Ekström & Larsson, 2010). En diskurs 

är en typ av social praktik som är bunden till samhället och dess sociala fenomen. En av 

skaparna av kritisk diskursanalys är Norman Faircloughs, vars teorier går ut på att avslöja 

orsakerna och konsekvenserna av diskurserna, samt kritisera de sociala och politiska 

aspekter de upprätthåller (Carvalho, 2008). Kritisk diskursanalys som teori är relevant för 

vår studie då vi ska analysera nyhetsideologin som berör processer, medvetna som 

omedvetna. En analys av nyhetsideologi i samband med journalisters representation är viktig 

för vår studie för att belysa upprätthållningen av specifika värderingar (Ekström & Larsson, 

2010). Vi ser också den kritiska diskursanalysen som teori är relevant för vår studie då analys 

av nyhetsideologi innefattar hur språket används, vilket vi finner viktigt då språket kan skapa 

samhället och dess verklighet. Genom att belysa hur nyhetsrapporteringen är konstruerad vill 

vi få publiken att undgå den generella tolkningen och förståelsen av en diskurs som enligt 

Ekström och Larsson (2010) också förklaras som en större språk- och samhällsgemenskap.  

 

5.3 Medielogik 

Medielogiken handlar om hur medier är beroende av tekniker för att möjliggöra och begränsa 

värdering och urval, samt formning och omformning av rapporteringen, vilket betyder att 

medieinnehållet konstrueras utefter vad människor antas vara intresserade av genom att 

tillhandahålla ett visst innehåll för att nå publikens efterfrågan (Strömbäck, 2014). 

Medielogiken är en av utgångspunkterna till förståelse för det journalistiska innehållet och 

behandlar hur medier använder sig av berättartekniker som konkretion, tillspetsning, 

personifiering, förenkling, polarisering och intensifiering. Istället för att medierna speglar 

verkligheten speglar verkligheten medierna och dess logik (Nord & Strömbäck, 2002). 
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Medielogiken är en användbar teori i vår studie för att se hur medielogikens berättartekniker 

avspeglas i nyhetsrapporteringen. På så sätt bidrar teorin till en tydligare bild av hur 

medierna skildrar rapporteringen kring terrordåden i Paris respektive Bagdad. Enligt tidigare 

forskning präglas också Aftonbladet upp till 80 procent och Dagens Nyheter upp till 70 

procent av en ganska eller mycket hög grad av personifiering, vilket gör medielogikens 

berättartekniker än mer relevant i vår studie (Strömbäck, 2014). Då omfattningen av alla 

aspekter är relativt stor har vi valt att använda oss utav fem berättartekniker vars relevans 

passar vår studie – intensifiering, polarisering, konkretion, personifiering och förenkling. 

Intensifiering handlar om hur en intensiv framställning av en händelse ökar intresset hos 

mottagaren. Ju mer en händelse intensifieras, desto mer uppmärksammas alltså nyheten. 

Även polarisering handlar om att upprätthålla uppmärksamheten, men här genom att ställa 

två motsatsförhållanden till varandra då konflikter väcker känslor och intresserar 

mottagaren. Berättartekniken konkretion handlar om att uppmärksamhet riktas på det som 

är konkret då det är lättare att rapportera om och att avbilda något som är konkret. 

Förståelsen ökar också hos mottagaren genom att konkretisera det som är abstrakt. 

Personifiering är en berättarteknik där en händelse ges ett mänskligt ansikte för att 

möjliggöra identifikation. Den sista valda berättartekniken, förenkling, handlar om att öka 

förståelsen för rapporteringens innehåll genom att framställa den avancerade informationen 

så koncist som möjligt (Nord & Strömbäck, 2002). 
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 Metod 6.

I metodavsnittet presenteras den kvalitativa metod som används för studien: kritisk 

diskursanalys. Under rubriken material och urval beskrivs hur vi gått tillväga när vi valt ut de 

artiklar som ska ligga till grund för studien. Därefter följer ett kapitel om analysschema och 

tillvägagångssätt där vi beskriver hur vi ska gå tillväga för att komma fram till ett resultat. Till 

sist följer en metodreflektion som innefattar för- och nackdelar med metodvalet.  

 

6.1 Kvalitativ metod  

Den kvalitativa metoden växte fram som en motsats till den kvantitativa och är i dag en av de 

mest användbara metoderna inom samhällsvetenskapen. Kvalitativa studier handlar om att 

tolka och förstå problem, istället för att endast söka direkta svar (Ahrne & Svensson. 2016). 

Vi har valt att utefter Ahrne & Svenssons handbok i kvalitativa metoder designa en kvalitativ 

studie. Vi har ställt oss frågor kring forskningsfråga, fenomen, vilken typ av data som fångar 

studiens fenomen, samt vilken metod som kan ge dessa data för att bestämma oss för vilken 

metod som är mest lämplig för vår studie. Då studien intresserar sig för hur 

nyhetsrapporteringen konstruerar diskurser och skildrar terrordåd i två olika geografiska och 

kulturella områden valde vi kritisk diskursanalys för att på ett strukturerat vis identifiera och 

studera hur terrordåd framställs i svensk nyhetsrapportering. Studiens empiriska material 

valdes utefter var frågeställningarnas eventuella svar finns. Då studien undersöker svensk 

nyhetsrapportering gjorde vi ett urval av nyhetsrapporteringens konstruerade diskurser i 

Sveriges största kvälls- respektive morgontidning. En kvalitativ metod är självklar för vår 

studie då vi ska studera samhälleliga fenomen. För att lyfta studien till samhällelig kontext 

krävs en djupare förståelse av materialet vilket den kvalitativa metoden genererar (Ahrne & 

Svensson, 2016). 

 

6.2 Kritisk diskursanalys 

Kritisk diskursanalys, även kallat CDA, är en metod som inte enbart används för att betrakta 

och uppfatta nyhetsrapporteringen som information, utan även som sociala handlingar. Med 

sociala handlingar menas det att medierapporteringen gör någonting med samhället. 

(Ekström, Larsson, 2010). Den kritiska diskursanalysen har ett flertal verktyg för att 

analysera text på ett systematiskt vis. Metoden innefattar att undersöka ordval och 
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grammatik i texter för att finna underliggande diskurser. Språket och språkanvändningen är 

den huvudsakliga utgångspunkten i den kritiska diskursanalysen, där språkets roll gör att 

diskurser påverkar vår uppfattning av verkligheten (Ahrne, Svensson. 2016). Språkvetaren 

Norman Fairclough har förklarat tre olika funktioner diskurser har. De påverkar vår 

uppfattning av verkligheten och bidrar till förståelse för samhället. De påverkar också våra 

identiteter och våra relationer mellan olika grupper (Ahrne & Svensson, 2016). Dessa 

funktioner är oerhört väsentliga för vår studie då artiklarna ska analyseras med syfte att lyfta 

fram skillnader på olika gruppers framställning med hjälp av dess diskurser.  

 

Kritisk diskursanalys kan genomföras på många vis. För att fånga textens innebörd används 

Carvalhos ramverk för kritisk diskursanalys där vi ska analysera det valda materialets 

innehåll och kontexter. Carvalho har delat upp sitt ramverk i två dimensioner, där den första 

fokuserar på varje enskild text och den andra dimensionen sätter texten i en större kontext. 

Carvalhos första dimension innefattar aspekterna layout och struktur, diskursiva objekt, 

aktörer, diskursiva strategier, ideologisk ståndpunkt, samt språk, grammatik och retorik 

(Carvalho, 2008). Då omfattningen blir väldigt stor av att ta med alla aspekter har vi valt ut 

två av dem i den första dimensionen som vi finner relevanta för studien. Den första aspekten 

är aktörer, där fokus ligger på vem som representeras och hur. Aspekten innefattar en 

kartläggning av aktörer som subjekt, de som får uttala sig, samt de som omnämns som 

objekt. Bilden av sociala aktörer spelar stor roll i hur deras relationer och identiteter speglas. 

Även eventuella aktörer med framing power, de med förmåga att förmedla sin åsikt och 

ståndpunkt genom media och journalisters representation, kartläggs (Carvalho, 2008). Den 

andra valda aspekten är diskursiva strategier, som är en form av diskursiv manipulation av 

sociala aktörer för att uppnå en specifik effekt eller ett mål. Genom att undersöka dessa 

strategier kan vi se länken mellan strategier och medias representation. Diskursiva strategier 

i media går ut på att visa, bevisa eller fästa uppmärksamhet på något specifikt i texten. 

Speciellt viktigt är att se på vilket urval som görs, vad som inkluderas eller exkluderas, för att 

underbygga en viss ståndpunkt. Exempel på strategier är framing, där en fråga utgår från ett 

visst perspektiv. Några andra strategier som Carvalho understryker är positionering och 

legitimering. Positionering är en strategi för att berättiga sociala aktörer till att agera på ett 

visst sätt. Det kan också ses som en process för att bilda en identitet. Legitimering motiverar 

och rättfärdigar vissa handlingar eller makt av normativa skäl (Carvalho, 2008).   

Studiens metod är väsentlig då vi uttrycker tvivel mot nyhetsrapporteringens konstruerade 

diskurser gällande ur vilket perspektiv verkligheten beskrivs, samt om diskurserna innefattar 

en viss ståndpunkt. Då vi i vår studie har som syfte att visa hur terrordåd konstrueras 

diskursivt i svensk nyhetsrapportering, samt belysa eventuella skillnader beroende på 
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kulturella och geografiska områden, behöver vi lyfta fram de omedvetna sociokulturella 

processerna vilket på det mest lämpade sättet görs genom en kritisk diskursanalys.  

 

6.3 Material och urval 

Valet av nyhetsmedier gjordes utefter en effektorienterad urvalsprincip där Sveriges största 

morgon- och kvällstidning kommer att ligga till grund för det insamlade materialet i vår 

studie. Den effektorienterade urvalsprincipen är rimlig då studien behandlar frågor på en 

övergripande samhällsnivå (Ekström & Larsson, 2010). De två tidningarna vars rapportering 

som sedan ska ligga till grund för vår studie blev utifrån den effektorienterade 

urvalsprincipen Aftonbladet och Dagens Nyheter, då de tituleras som Sveriges största kvälls- 

respektive morgontidning (Aftonbladet, 2000; Nationalencyklopedin, 2016). 

 

6.3.1 Aftonbladet  

Aftonbladet grundades år 1830 av Lars Johan Hierta i syfte att vara en oberoende tidning. 

Efter Harald Sohlmans ägarinflytande under 39 års tid köptes tidningen på 1930-talet upp av 

Torsten Kreuger i samband med att PG Petersons tillträdde som chefredaktör. Tidningen 

såldes sedan år 1956 till LO där ett politiskt neutralt förhållningssätt var tänkt. Aftonbladet 

fick dock redan i början av 1960-talet beteckningen som en socialdemokratisk tidning. Den 2 

maj år 1996 köptes 49,9 procent av tidningen upp av mediekoncernen Shibstedt och ägs 

fortfarande i dag av Shibstedt och LO. Aftonbladet har fortfarande i dag en socialdemokratisk 

inriktning och klassas som Sveriges största kvällstidning. Aftonbladet är sedan 1994 också 

etablerad som tidning på internet. Hiertas syfte att nå en bred publik och granska 

makthavarna i samhället består än i dag (Aftonbladet, 2000). 

 

6.3.2 Dagens Nyheter 

Dagens Nyheter, DN, är en oberoende dagstidning med en politisk liberal hållning. Den 

oberoende liberala beteckningen har existerat sedan starten 1864. I dag ingår Dagens 

Nyheter i Bonnierkoncernen och finns i både tryck och digital form, som läses av 1,3 miljoner 

dagligen. Tidningens utgångspunkt är att skapa förståelse och delaktighet i ömsesidiga 

angelägenheter oavsett social bakgrund. En viktig utgångspunkt för tidningen är objektivitet 

och oberoende verksamhet (Dagens Nyheter, 2008).  
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DN:s nyhetsredaktion arbetar enligt sig själva för trovärdig kvalitetsjournalistik vars innehåll 

ska bygga på säkra källor och granskas på djupet. Dagens Nyheter som också har ett stort nät 

av utrikeskorrespondenter arbetar mycket med originaljournalistik. DN:s mål är att alltid 

förmedla så mycket information som möjligt utan att riskera publicitetsskada (Dagens 

Nyheter, 2016). 

 

6.3.3 Nyhetsrapportering i kvällspress kontra morgonpress  

Då vi inte ska göra en komparativ analys av tidningarna vill vi ändå visa en medvetenhet 

kring nyhetsrapportering i kvällspress kontra dagspress, för att skapa en större förståelse för 

analysdelen där eventuella skillnader mellan tidningarnas rapportering kan framkomma. De 

svenska dagstidningarna delas in i fem huvudgrupper - storstädernas morgontidningar, 

storstädernas kvällstidningar, landsortspressen, lågfrekventa dagstidningar och 

gratistidningar. Dagens Nyheter hör till storstädernas morgontidningar vars upplaga har 

minskat. Även storstädernas kvällstidningar, dit Aftonbladet tillhör, har tappat upplaga. Ett 

av de stora särdragen mellan morgon- och kvällstidning är ett bildrikt innehåll i 

kvällstidningarna. Kvällstidningarna kännetecknas också av personjournalistik, fokus på 

kändisar, sport, brott, personifiering och sensationsjournalistik (Hadenius m.fl., 2011). 

 

6.3.4 Artiklar 

För att innefatta alla artiklar relaterade till terrordåden använde vi oss av sökorden “Paris” 

och “Bagdad” på de två webbaserade tidningarna Aftonbladet och Dagens Nyheter. Vi 

avgränsade sedan sökningen ytterligare genom datumsökning. Detta för att endast 

undersöka rapporteringen av själva händelsen och inte artiklar som berör effekter och 

konsekvenser. För artiklarna kring terrordåden i Paris har vi avgränsat vår sökning och 

endast tagit artiklar från den 13 och 14 november 2015, då attentaten ägde rum den 13 

november. För artiklarna kring Bagdad valde vi att avgränsa oss till rapporteringen kring 

bombattentaten från samma dag som händelsen inträffade och fortsatt tre dagar efter, dvs. 

den 3 till 7 juli 2016. Detta för att få tillräckligt med insamlat material för att kunna 

xgenomföra vår studie då rapporteringen kring bombattentaten i Bagdad från Aftonbladet 

och Dagens Nyheter är tunn. Därefter undersökte vi alla artiklar utifrån våra avgränsningar 

och gjorde ett bortfall på nyhetsrapportering som inte berörde ämnet. Efter bortfallet fanns 

det 10 artiklar från Aftonbladet och 10 artiklar från Dagens Nyheter rörande Parisdåden, 

samt tre artiklar från Aftonbladet och tre artiklar från Dagens Nyheter rörande 

bombattentaten i Bagdad. Då vi i vår studie valt att undersöka sex artiklar kring varje 
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terrordåd, tre från varje tidning, behövdes det inte göras ytterligare ett urval av 

rapporteringen kring bombattentaten i Bagdad. Däremot krävdes det ytterligare ett urval av 

artiklarna kring dåden i Paris för att få fram tre artiklar per tidning. Vi gjorde då ett urval 

utifrån rapporteringens relevans passande till vår studie. 

 

6.4 Analysschema och tillvägagångssätt 

Vi konkretiserar vår metod med ett analysschema utefter Ekström och Larsson (2010) där vi 

först redogör för diskursens huvudsakliga innehåll för att sedan registrera diskursens 

hierarkiska karaktär genom att lyfta fram förekommande teman, samt granska hur de 

organiseras i diskursen. Vi ska i vårt analysschema också kartlägga nyhetsberättandet för att 

identifiera hur frågan om offer och terrorister förhandlas, samt vilka som blir representerade 

och hur. Genom metoden och det valda analysschemat urskiljer vi olika teman och 

nyhetsberättande vilket ger oss en mer konkret skildring mellan de två valda terrordådens 

tillhörande diskurser. 

 

För att fånga textens innebörd ska vi använda oss av Carvalhos ramverk inom kritisk 

diskursanalys som tillvägagångssätt för vår studie. Genom att dela upp texterna i 

dimensioner kommer vi vidare att lyfta fram och urskilja olika teman, för att sedan se hur 

dessa organiseras i diskurserna genom att analysera dess innehåll samt kontext. Den kritiska 

diskursanalysen, som tydligt kan visa hur ett visst språk kan skapa mening, övertyga och 

manipulera läsaren, är genom diskursiva strategier en del av studiens tillvägagångssätt för att 

främst besvara studiens andra frågeställning. För att besvara studiens första frågeställning 

innefattar vårt tillvägagångssätt aktörer som aspekt i den kritiska diskursanalysens första 

dimension. Vi ska för att analysera aktörer som subjekt och objekt kartlägga vem som 

representeras och hur. 

 

Genom Carvalhos (2008) teorier kring CDA:s dimensioner och Ekström & Larsson (2010) 

har vi skapat ett analysschema som delar in artiklarna och dess innehåll samt ställer 

artiklarnas innehåll mot varandra. I schemat kan vi sedan urskilja artiklarna och undersöka 

vilka skillnader och likheter artiklarna har. Då vi inte gör en komparativ analys av 

tidningarna är artiklarna i analysen strukturerade utefter dess innehåll och inte utefter dess 

ursprungliga källa. För att sedan lyfta fram samband och orsaker till resultatet 

operationaliseras teorierna kring orientalismen. Teorierna appliceras på analysresultatets 
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alla teman vars innehåll berör orientalismen. Samma relevansapplicering gäller för 

medielogikens teorier för att lyfta dess berättartekniker som används i diskurserna. 

 

De nivåer som man kan analysera diskurser på är på textens nivå, där man med hjälp av 

analysverktyg undersöker texten. Därefter kan man undersöka diskursernas nivå. Då ställs 

diskurserna mot varandra för att upptäcka samband. Den sista nivån är den sociala 

praktiken, det vill säga att sätta diskursen i en social kontext (Ahrne & Svensson, 2016). 

Genom att analysera diskurserna i nyhetsrapporteringen på alla tre nivåer kan vi på så sätt 

upptäcka skillnader och likheter i nyhetstexterna för att sedan kunna sätta dem i en större 

samhällskontext och analysera varför diskurserna ser ut som de gör utifrån diverse aspekter.  

 

6.5 Metodkritik 

För att få en genomgående transparens i studien ska vi i följande avsnitt kritisera den valda 

metoden i samband med ett övervägande av den valda metodens relevans. Kritik som riktats 

mot kritisk diskursanalys är att alltför stor vikt läggs på att analysera texterna, där det i 

slutändan dras antaganden utan att konsultera med hur läsarna faktiskt uppfattar och förstår 

dem (Hansen & Machin, 2013). Det kan i vår studie leda till att analysen efter den kritiska 

diskursanalysen ger ett resultat ur ett specifikt perspektiv av oss som författare. Viktigt att 

tillägga är dock att studien sätts i en större kontext, vilket gör att analysen av materialet 

breddas. Vi är medvetna om att studien skulle kunna innefatta fler kvalitativa metoder för att 

förstärka analysens resultat. Vi har dock valt att endast använda oss av kritisk diskursanalys 

som metod för att anpassa studien efter angivna tidsramar. 

 

Vidare kritik som riktats mot den kritiska diskursanalysen är att dess verktyg för analys inte 

är nog systematiska (Hansen & Machin, 2013). Vi ser dock en relevans i att använda kritisk 

diskursanalys som metod då det valda ramverket och dess aspekter tydliggör diskursens 

innebörd och sätter den i en större kontext. Den kritiska diskursanalysen anses även vara 

tvärtom, ett hjälpmedel för en mer systematisk analys, vilket kan visa hur en diskurs är 

konstruerad genom språket (Hansen & Machin, 2013). Vi ser ett övervägande av att använda 

den kritiska diskursanalysen som metod då både positiv och negativ kritik riktats mot samma 

sak, där vi dessutom har undersökt metodens innebörd och ser den lämplig för vår studie.  
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 Analysresultat 7.

I detta kapitel kommer vi att presentera och analysera det resultat som forskningsstudien 

gett oss. Utifrån det teoretiska ramverket kommer skillnader och likheter presenteras och 

förklaras. Analysen är uppdelad i fyra avsnitt med tillhörande underrubriker. Kapitlet inleds 

med ett första avsnitt om aktörer, vars underrubriker ytterligare behandlar följande aktörer: 

IS, världsledare och experter och vittnen. Analysens andra avsnitt behandlar olika teman 

funna i analysmaterialet. Här analyseras förövare, offer, orsaker och hot. Det tredje och näst 

sista avsnittet i analysen behandlar diskursiva strategier, vars underrubriker består av 

framing, positionering och legitimering. Analysen avslutas sedan med ett fjärde avsnitt som 

består av analysens sammanfattande slutsatser. 

 

7.1 Aktörer 

Funna subjekt i artiklarna kring terrordåden i Paris är IS, Frankrikes President François 

Hollande, terrorexperten Magnus Ranstorp, radiojournalisten Julian Pearce, Sveriges 

statsminister Stefan Löfven, USA:s president Barack Obama, pressrådet på svenska 

ambassaden i Paris - Sara Keusen, åklagaren Franqçois Molins, nederländska presidenten 

Mark Rutte och vittnen. I artiklarna kring bombattentaten i Bagdad är de funna subjekten 

den irakiske politikern Baqer al-Rubai och premiärministern Haider al-Abadi. Som subjekt 

får personerna i fråga uttala sig och citeras angående händelsen. Aktörer med officiella 

uttalande som vidare citeras i artikeln räknas också som subjekt, då deras uttalanden 

inkluderats som citat av journalisten. 

 

Betydligt fler personer får uttala sig i artiklarna kring terrordåden i Paris. Journalisten 

konstruerar artiklarna med uttalanden och citeringar från världsledare och experter, som har 

mycket inflytande på publiken. I artiklarna kring bombattentaten i Bagdad får endast två 

personer uttala sig - den irakiske politikern Baqer al-Rubai och premiärministern Haider al-

Abdai. Subjekten är personer som besitter makt i landet. De två subjekten är också 

medborgare i landet där attentaten inträffat. Artiklarna som innefattar uttalanden från de två 

subjekten är citat som är genomgående i artiklarna kring attentaten i Bagdad. 
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7.1.1 IS som aktör 

I artiklarna kring terrordåden i Paris inkluderas ett uttalande från IS där dem bekräftar 

ansvaret för attentatet: 

”Du har blivit kallad för att bekämpa den otrogne var du än hittar honom - vad 

väntar du på? Det finns vapen och bilar tillgängliga och mål redo att slå till 

mot”, säger IS i videon, rapporterar Reuters (artikel 4 Paris).   

 

Uttalandet som inkluderas som citat i artikeln framställer IS som en väldigt hotfull 

organisation med klara mål och rustning för att tillämpa terrorattacker. Ytterligare ett 

uttalande inkluderas i en av artiklarna taget från samma officiella uttalande: 

 

”Även gift finns, så förgifta vatten och mat för åtminstone en av fienderna till 

Allah”, fortsätter meddelandet i videon (artikel 4 Paris). 

 

Även ovanstående citat framställer IS som en hotfull organisation. Uttalandet tydliggör också 

en viktig ståndpunkt för IS; Allah. På så vis representeras även IS som en religiöst bunden 

organisation. Uttalandet kan ur det orientalistiska perspektivet framhäva skillnaderna mellan 

”vi” och ”dem”, där identifikationsprocesser efter etnicitet, och framförallt religion, skapas. 

Genom den västländska synen på orientalismen ser vi i väst IS som en representation av det 

fientliga från öst (Matthis, 2005). 

 

Precis som i artiklarna kring terrordåden i Paris omnämns IS som en outtalad aktör, ett 

objekt, även i artiklarna kring bombattentaten i Bagdad. Likheter i rapporteringen utifrån 

olika geografiska och kulturella områden är att IS kring attentaten i både Paris och Bagdad 

beskrivs som förövare. IS som organisation beskrivs även i båda fallen som en terrorgrupp. 

Den stora skillnaden på IS som aktör i rapporteringen kring de olika dåden är hur de 

inkluderas och omnämns. I Paris framställs IS som en hotfull organisation där de uttalar sig 

vara rustade för att tillämpa terrordåd. I Bagdad omnämns endast IS som objekt som tagit på 

sig dådet. Artiklarna kring attentaten i Bagdad innefattar också mycket generell information 

om IS som organisation, där inte samma hotfulla bild av dem representeras.   
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Det orientalistiska “vi och dem”-tänket där den barbariska och våldsamma orienten är en 

stereotypisk skildring går att applicera på rapporteringens representation av IS (Matthis, 

2005). I artiklarna kring dåden i Bagdad är det inte lika viktigt att framställa dem som 

hotfulla då attentaten sker geografiskt och kulturellt längre bort än terrordåden i Paris. Den 

svenska nyhetsrapporteringen behöver därför inte rapportera IS som en hotfull organisation 

då hotbilden mot oss i väst inte är lika stor som när IS tillämpar attackerna mot oss 

européer. Istället bygger rapporteringen kring attentaten i Bagdad på IS som organisation, 

vilka städer de kontrollerar i dagsläget, hur de förlorar makt och blir allt svagare. I 

rapporteringen kring terrordåden i Paris är hotbilden mot oss större och den svenska 

nyhetsrapporteringen representerar därför IS som en hotfull och aggressiv organisation 

vilket kan ha med medielogikens aspekt personifiering att göra då rapporteringen ger 

händelsen ett mänskligt ansikte (Nord & Strömbäck, 2002). 

 

Den mindre detaljerade beskrivningen av IS i artiklarna kring attentaten i Bagdad minskar 

möjligheten av identifikation hos mottagaren då aktörerna inte tillämpas ett mänskligt 

ansikte (Nord & Strömbäck, 2002). Ur det orientalistiska perspektivet kan det finnas en 

orsak till varför personifiering av IS är större i artiklarna kring dåden i Paris än i artiklarna 

kring attentaten i Bagdad då en större personifiering ökar identifikationen och förståelsen av 

händelsen hos mottagaren. En händelse med ett mindre geografiskt och kulturellt avstånd 

från oss berörs mer vilket även nyhetsrapporteringen framställer. Vidare tyder detta på den 

upprättade dikotomin kring européer och de andra (Loomba, 2005). 

 
 

7.1.3 Världsledare och experter som aktörer 

I rapporteringen kring terrordåden i Paris får betydligt fler världsledare och experter uttala 

sig kring händelserna än i rapporteringen kring attentaten i Bagdad. I rapporteringen kring 

Paris inkluderas citat från terrorexperten Magnus Ranstorp för att informera om IS 

handlingar, samt kopplingar till dåden: 

 

Ingen av dem bar mask, de sköt med automatvapen och sprängde sig själva 

efter dådet. 

– Det finns misstankar att tro det har kopplingar till IS eller al-Qaida, säger 

terrorexperten Magnus Ranstorp (artikel 5 Paris). 
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Ranstorp representeras som elit i form av benämningen “terrorexpert” och får genomgående 

i ett flertal artiklar uttala sig om terrordåden i Paris. På grund av Ranstorps tillskrivna titel 

framställs hans uttalanden som tillförlitliga då han blir en aktör med framing power, som får 

en väsentlig ståndpunkt i representationen av händelsen (Carvalho 2008). 

 

Alla terroristerna bar bombbälten och sprängde sig själva direkt efter attacken, 

vilket enligt Magnus Ranstorp är en viktig detalj (artikel 5 Paris). 

 

Ranstorp utmärker förövarnas agerande som en viktig detalj. På grund av Ranstorps 

representerade titel som terrorexpert ses han som en viktig aktör vars uttalanden påverkar 

publikens bild av händelsen. På samma sätt som tidigare får Ranstorp utrymme att förmedla 

sin åsikt genom journalisterna.  

 

I rapporteringen kring attentaten i Bagdad uttalar sig inga experter. Anledningen till det kan, 

med en spekulation, förklaras med att det inte behövs någon ytterligare förklaring till varför 

bombattentaten skett i Bagdad. Detta på grund av att IS ursprungligen grundades i Irak och 

där också verkar genom att kontrollera områden. På grund av Islamiska statens verkan i 

landet är det inte ovanligt att liknande dåd inträffar och intresset för en expert är därav inte 

lika stort. Rapporteringen kräver därför heller inte mer än en förklaring till de inträffade 

dåden: 

 

Det senaste året har IS utfört flera sprängdåd i Irak (artikel 1 Bagdad). 

 

Däremot uttalar sig den irakiske politikern Baqer al Rubaie kring orsaken till IS-dåden. På 

grund av Baqer al Rubaies tillskrivna titel som irakisk politiker framställs han som elit med 

förmåga att förmedla sin åsikt genom media och representation av journalister (Carvalho, 

2008). I al Rubaies uttalande fokuseras det på att IS har förlorat mer mark och därmed 

börjar bli desperata: 

 

– De är så desperata att höja stridsviljan hos sina krigare då många lämnar 

gruppen dagligen. Jag tror att den här sortens attacker kommer att öka, säger 

Baqer al-Rubaie till Al Jazeera (artikel 1 Bagdad). 
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Diverse ledare för olika länder får uttala sig i artiklarna kring dåden i Paris där de uttrycker 

sin sorg och visar sitt stöd till Frankrike. Dessa länder är samtliga en del av den västliga 

världen. Aktörer som uttalar sig är Sveriges statsminister Stefan Löfven: 

 

Med chock och sorg mottar vi rapporterna från Paris och följer utvecklingen 

minut för minut. Jag tänker på och känner starkt med offren, deras anhöriga 

och det franska folket. Vi står enade med Frankrike i denna mörka stund 

(artikel 3 Paris).  

 

USA:s president, Barack Obama: 

 

USA:s president Barack Obama kallar i ett kort uttalande attackerna i Paris för 

ett ”fasansfullt försök att terrorisera oskyldiga och civila” (artikel 3 Paris). 

 

Nederländska premiärministern, Mark Rutte: 

 

– IS är fienden, vi är i krig med IS. Inte med islam eller någon religion, säger 

han enligt Reuters (artikel 4 Paris). 

 

Ovanstående uttalanden från världsledare sammansvetsar den västerländska vi-känslan. Vi 

som västerlänningar ska stödja varandra i de rådande situationerna på grund av det 

kulturella och geografiska kopplingarna till Frankrike och Nederländerna, samt den 

kulturella närheten till USA. Ur det orientalistiska perspektivet framställer ovanstående 

uttalanden från ledande aktörer den barbariska orientens handlingar och vi, européer, som 

de goda och enade i väst, vilket bekräftar upprätthållandet av att vi är väst och de är öst. 

Uttalandet från den nederländska premiärministern Mark Rutte om att vi är i krig med IS 

kan också ur det orientalistiska perspektivet ses som ett upphov av makt och kontroll i väst 

(Loomba, 2005). Inkluderingen av aktörernas uttalanden gör att aktörerna konstrueras som 

en representant för landets i fråga hela folk.  
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I artiklarna om attentaten i Bagdad är den enda citeringen av en ledare uttalat av den irakiske 

premiärministern Haider al-Abdai. Al-Abadis uttalande är inte ett direktcitat och 

återberättas därför i artikeln: 

 

Iraks premiärminister Haider al-Abadi utlyste tre dagars landssorg när han i 

går besökte platsen för självmordsdådet, och han har lovat att straffa 

förövarna. Han har även beordrat förändringar i säkerhetsarbetet i 

huvudstaden (artikel 5 Bagdad). 

 

I artiklarna kring dåden i Paris har även Frankrikes president François Hollande uttalat sig: 

 

– Terrorattackerna saknar motstycke. Det är många sårade och många döda – 

det är fasansfullt, sa Hollande (artikel 6 Paris). 

 

Vi mobiliserar alla tänkbara krafter för att neutralisera terroristerna, sa han 

(artikel 6 Paris). 

 

Både al-Abdai och Hollande uttrycker sorg för attentaten. Åtgärder framkommer i form av att 

Hollande ska mobilisera alla tänkbara krafter för att neutralisera terroristerna och al-Abdai 

utger ett löfte att straffa dem, samt ett förändrat säkerhetsarbete i huvudstaden. Samtidigt 

representeras Hollandes uttalande som mer känslofyllt, där han uttalar sig om att den 

rådande situationen är fasansfull, medan al-Abdais uttalande endast innefattar ett utlysande 

av tre dagars landssorg och i samband med ett löfte att förövarna ska straffas. Hur aktörerna 

representeras i diskurserna skiljer sig åt. Hollandes uttalande intensifieras mer än al-Abdais, 

då al-Abdais uttalande endast återberättas i artikeln kring attentaten i Bagdad, medan 

Hollande i artiklarna kring dåden i Paris får flera citat representerat av journalisterna. 

Hollandes uttalanden som innefattar känslor och uttryck, kan kopplas till medielogikens 

intensifiering vilket gör att intresset kring händelsen ökar hos mottagaren (Nord & 

Strömbäck, 2002). Medielogikens inflytande på artiklarna kring dåden i Paris kan också här 

förklaras genom det orientalistiska perspektivet, där det kulturella och geografiska avståndet 

avgör händelsens betydelse på grund av dikotomin mellan öst och väst (Loomba, 2005).  
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7.1.3 Vittnen som aktörer 

Ett flertal vittnen får uttala sig kring dåden i Paris. Överlevande offer får i ett flertal artiklar 

uttala sig om händelserna: 

 

Enligt vittnen ska gärningsmännen ha skrikit ”Allahu akbar” samtidigt som de 

sköt, rapporterar nyhetsbyrån AFP (artikel 5 Paris). 

 

Männen var beväpnade med vad som såg ut att vara kalasjnikovs och sköt blint 

mot publiken. Det varade i tio eller 15 minuter. Det var extremt våldsamt och 

panikslaget, säger radiojournalisten Julian Pearce som var på konserten 

(artikel 6 Paris). 

 

Genom att inkludera uttalanden av vittnen som befunnit sig i den rådande situationen 

intensifieras journalistiken och nyheten uppmärksammas mer (Nord & Strömbäck, 2002). 

Konstruktionen av rapporteringen gör att den uppmärksammas mer, då händelsen framställs 

intensiv med ordval som “extremt”, “våldsamt”, “panikslaget”, “blodbad”, samt beskrivningen 

av hur de beväpnade männen sköt blint mot publiken. Utifrån medielogikens principer blir 

därför dåden i Paris mer uppmärksammade än attentaten i Bagdad, där det i rapporteringen 

inkluderas betydligt mindre intensifiering (Nord & Strömbäck, 2002). På så vis återkopplas 

graden av uppmärksamhet återigen till den västerländska mot den österländska kampen, där 

vi inte behöver uppmärksamma dåden som inträffar i orienten på grund av det stora 

kulturella och geografiska avståndet i samband med de dominerade rollerna ”vi” och ”dem” 

(Matthis, 2005). 

 

7.2 Teman 

I följande avsnitt presenteras olika teman funna i analysmaterialet - tema förövare, tema 

offer, tema orsaker och tema hot. 

7.2.1 Tema förövare  

IS tar på sig ansvaret för både terrordåden i Paris och bombattentaten i Bagdad.  I 

rapporteringen kring händelserna i Paris omnämns IS som objekt, där de i ett officiellt 

uttalande tar på sig attackerna i Paris: 
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I ett officiellt uttalande tar Islamiska staten på sig attacken i Paris (artikel 4 

Paris) 

 

Även i rapporteringen kring attentaten i Bagdad tar IS på sig dåden: 

 

Terrorsekten IS tar på sig åtminstone det ena dådet (artikel 4 Bagdad). 

 

Likheter finns i hur rapporteringen framställer förövaren som skyldig i form av journalisters 

representation av att IS tar på sig ansvaret. Trots likheterna intensifieras nyheten något mer i 

Paris då IS tar på sig ansvaret genom ett officiellt uttalande, medan de i artiklarna kring 

attentaten i Bagdad endast omnämns ha tagit på sig ansvaret. Framställningen av händelsen 

ökar därför intresset hos mottagaren (Nord & Strömbäck, 2002). 

 

I artiklarna kring terrordåden i Paris beskrivs också förövarnas utförande av attackerna: 

 

21.20 utlöser en självmordsbombare ett bombbälte nära en ingång. 

Självmordsbombaren och en förbipasserande dödas (artikel 6 Paris). 

 

Snart kommer vittnesuppgifter om att en man beväpnad med automatvapen 

ska ha öppnat eld mot baren (artikel 6 Paris) 

 

 Gärningsmännen ska enligt vittnesmål ha varit omaskerade och uppträtt lugnt 

(artikel 1 Paris). 

 

Ett annat ögonvittne säger att angriparna skrek ”Allahu Akbar” (de arabiska 

orden för ”Gud är större”) innan de öppnade eld i lokalen (artikel 2 Paris). 

 

I artiklarna kring terrordåden i Paris konstrueras förövarna högst detaljerat med hjälp av 

vittnen. I artiklarna läggs det fokus på när, var och hur förövarna tillämpade attackerna. Det 

framgår vad IS var beväpnade med, samt hur de uppträdde i de rådande situationerna. 
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I artiklarna kring bombattentaten i Bagdad uttalar sig inga vittnen och det finns därav heller 

ingen konkret beskrivning av förövarna. I rapporteringen framgår det därför ingenting om 

hur förövarna tillämpade attackerna. 

 

Den sunnimuslimska extremiströrelsen Islamiska staten (IS) har tagit på sig 

dådet, enligt nyhetsbyrån AFP (artikel 5 Bagdad). 

 

I artiklarna kring attentaten i Bagdad beskrivs IS endast som de ansvariga förövarna. Till 

skillnad från artiklarna kring dåden i Paris beskrivs IS i artiklarna kring attentaten i Bagdad 

som “den sunnimuslimska extremiströrelsen Islamiska staten”. IS som organisation 

framställs då annorlunda mot representationen i artiklarna kring terrordåden i Paris där de 

beskrivs som “terroristgruppen IS”. 

 

Utifrån det orientalistiska perspektivet stärks “vi och dem”-känslan när IS tituleras som en 

sunnimuslimsk extremiströrelse - vars religion skiljer sig åt från västvärlden. En bred 

spekulation till varför IS i rapporteringen kring attentaten i Bagdad representeras som en 

sunnimuslimsk extremiströrelse kan vara för att skilja på offer och förövare efter de 

förutfattade meningarna om Islamiska staten och Irak, då det drabbade området mestadels 

bestod av shiamuslimer. Genom rapporteringens representation av IS i artiklarna om 

attentaten i Bagdad tydliggörs det att förövarna inte är en del av den resterande delen av 

Iraks befolkning. 

 

IS som förövare skildras på olika sätt utifrån rapporteringen kring Paris respektive Bagdad. 

Artiklarna kring dåden i Paris beskriver detaljerat förövarna medan IS i rapporteringen kring 

attentaten i Bagdad fokuserar på att beskrivas som en organisation i en större kontext. Att IS 

endast beskrivs som “terrorgrupp” och inte som “sunnimuslimsk extremiströrelse” i 

rapporteringen kring dåden i Paris kan kopplas till medielogikens förenkling för att 

intressera publiken (Nord & Strömbäck, 2002). Utformningen av tituleringen av IS som 

organisation beskrivs på olika vis för att uppmärksamheten fästs på olika saker i olika 

rapporteringar. 
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7.2.2 Tema offer 

I samtliga artiklar från Paris ligger stort fokus på antalet omkomna. Det nämns också om 

svenska offer förekommit:  

 

Minst 130 döda i flera attacker, varav en svensk (artikel 6 Paris). 

 

En 20-årig svensk kvinna från Mellansverige har dödats och en svensk har 

skadats i terrorattackerna. Anhöriga är underrättade (artikel 6 Paris). 

 

Även i artiklarna kring attentaten i Bagdad läggs fokus på offren, samt om svenska offer 

förekommit: 

 
 

Över 200 döda i Bagdaddåd (artikel 5 Bagdad). 

 

Svenska UD har inga uppgifter om skadade eller dödade svenskar (artikel 4 

Bagdad). 

 

Det finns likheter i respektive rapportering där stort fokus riktas till antalet omkomna, samt 

om svenska offer är inblandade, vilket kan ha med medielogikens konkretion att göra. Då 

uppmärksamheten riktas mot det som är konkret nämns antalet döda i korta och koncisa 

meningar (Nord & Strömbäck, 2002). Framställningen av offer representeras däremot 

annorlunda: 

 

Tjugofem personer överlevde genom att krypa ihop och gömma sig tillsammans 

under två timmar. Amelie var en av dem som överlevde attacken i konserthuset 

Bataclan (artikel 2 Paris). 

 

Vittne till Paris-attack: De sköt på oss som om vi var fåglar (artikel 1 Paris). 
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Enligt nyhetsbyrån AP befann sig många familjer och unga människor i 

området. Många begravdes under rasmassor, och det väntas ta flera dagar att 

hitta alla (artikel 2 Bagdad). 

 

En stor del av de döda ska vara barn (artikel 4 Bagdad). 

 

I artiklarna kring dåden i Paris jämfört med attentaten i Bagdad framställs offren på olika 

sätt. Det beror mestadels på att överlevande offer uttalat sig kring händelsen i Paris, medan 

det i rapporteringen kring attentaten i Bagdad endast informeras om antalet döda, samt hur 

de omkommit. Att det i rapporteringen finns överlevande offer som vittnen till händelsen i 

Paris gör rapporteringen mer känslofylld och nyheten intensifieras och uppmärksammas 

därför mer (Nord & Strömbäck, 2002). Eftersom vittnen uttalat sig kring händelserna i Paris 

kan offren representeras som rädda, och hjälplösa, i det fall då terroristerna sköt på offren 

som om dem vore fåglar. Offren i Paris beskrivs också ha krupit ihop och gömt sig, vars citat 

framställer händelsen traumatisk, där de tillsammans ändå lyckas överleva. Då artiklarna 

kring Bagdad saknar vittnens uttalanden framställs de överlevande offren väldigt neutrala, 

där vi endast får veta att dem befann sig på platsen. Det enda artikeln nämner är att många 

av de som omkom var barn. Skillnaderna mellan de respektive dådens framställning av offer 

blir här markant vilket ur det orientalistiska perspektivet kan förklaras med att händelserna 

för de västerländska offren i Paris intensifieras för att mer uppmärksamhet ska riktas mot 

dem, än mot offren i Bagdad. Detta på grund av det kulturella och geografiska avståndet i 

samband med ”vi” och ”dem” (Loomba, 2005). 

 

 

7.2.3 Tema orsaker 
I artiklarna kring terrordåden i Paris och attentaten i Bagdad finns det beskrivna orsaker till 

varför dåden inträffade. I artiklarna kring Paris är det endast i två av artiklarna vars tema 

existerar. I ett uttalande av IS framgår det varför de tillämpade terrorattackerna i Paris, 

Frankrike. I en annan artikel vars tema existerar beskrivs ingen konkret orsak. Istället 

framgår spekulationer från terrorexperten Ranstorp om varför dåden inträffade i just 

Frankrike. 
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Islamiska staten säger att attackerna i Paris är ett svar på förolämpningarna 

av islams profet och luftangreppen mot IS territorium (artikel 4 Paris). 

 

– Frankrike har högsta andelen individer som anslutit sig till IS av alla 

västerländska länder, säger han (artikel 5 Paris). 

   

I en tredje artikel kring terrordåden i Paris talas det snarare emot temat när Hollande i ett 

uttalande säger att terrorattackerna saknar motstycke: 

 

– Terrorattackerna saknar motstycke (artikel 6 Paris). 

 

En stor skillnad mellan artiklarna om Paris och Bagdad är just inkluderingen av temat orsak. 

Samtliga artiklar kring attentaten i Bagdad innefattar orsaker till bombattentaten, även om 

de här inte heller beskrivs rent konkret. I artikeln framställs orsaken genom att det inte är en 

slump att attentaten inträffade i samband med att förövarna förlorade kontroll över en 

tidigare erövrad mark. 

 

Attentatet skedde en vecka efter det att irakiska säkerhetsstyrkor återtog staden 

al-Falluja från IS. Mosul är nu den enda staden i Irak som fortfarande 

kontrolleras av gruppen (artikel 2 Bagdad). 

 

Orsaken till attentaten förklaras också ytterligare genom att artiklarna innefattar ett flertal 

citat om vilken folkgrupp dådet var riktat mot, vilka också varit delaktiga i återtagandet av 

förövarnas tidigare erövrade mark. 

 

I ett uttalande skriver terrorsekten att dådet var riktat mot shiiter i 

Karadaområdet (artikel 1 Bagdad). 

 

Terrorsekten uppger att dådet, som är det dödligaste i år och ett av de värsta i 

landet någonsin, var riktat mot shiamuslimer i området (artikel 3 Bagdad). 
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En stor skillnad mellan rapporteringarna kring terrordåden i Paris och attentaten i Bagdad är 

i vilken mängd orsaker till händelserna inkluderas. I artiklarna om dåden i Paris bidrar de 

väldigt få beskrivningarna till dåden den rådande situationen väldigt svår att förstå. Att 

rapporteringen dessutom konstrueras med citat som talar mot temat gör att ovissheten ökar. 

 

Orsakerna i rapporteringen om attentaten i Bagdad tydliggörs betydligt mer vilket kan bero 

på den Islamiska staten som en del av Irak som land. Kolonialismen som är ett begrepp som 

förklarar erövring och kontroll över människors land och tillgångar går att koppla till IS alla 

erövringar i Irak under en längre tid. Varför orsaker i rapporteringen om attentaten i Bagdad 

får så mycket plats kan kopplas till postkolonialismen som definierar de rådande 

kolonialiserade förhållandena (Loomba, 2005). Det finns därav tydliga orsaker till varför 

Islamiska staten handlade som dem gjorde. 

 

– De är så desperata att höja stridsviljan hos sina krigare då många lämnar 

gruppen dagligen. Jag tror att den här sortens attacker kommer att öka, säger 

Baqer al-Rubaie till Al Jazeera (artikel 1 Bagdad). 

 

I rapporteringen klarläggs det att attacker från IS inte är ovanliga, och att det med säkerhet 

kommer att inträffa fler. Publiken intresserar sig mindre kring händelserna när 

journalistiken inte intensifierar nyheten (Nord & Strömbäck, 2002). Samtliga förklaringar till 

dåden gör inte den rådande situationen lika intensiv och ofattbar. Intensifieringen skiljer sig 

också mycket mellan rapporteringen kring attentaten i Bagdad och kring terrordåden i Paris. 

I artiklarna om Paris saknar de flesta någon form av förklaring till IS handlingar, och det 

talas dessutom i en artikel om att attentaten saknar motstycke. Istället framställs IS som 

radikala förövare utan baktanke som tillämpat attacker mot oskyldiga människor, vilket 

intensifierar nyheten genom att den framställs mer spännande. 

 
 

7.2.4 Tema hot 
Ett tema som existerar i majoriteten av artiklarna kring dåden i Paris och attentaten i Bagdad 

är hot. I artiklarna framställs hoten på olika sätt och mot olika mål. En likhet i 

rapporteringen av temat är att de i båda fallen framkommer hot mot förövarna. 
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Under talet utlyste han också undantagstillstånd i landet och stängde 

gränserna. 

– Vi mobiliserar alla tänkbara krafter för att neutralisera terroristerna, sa han 

(artikel 6 Paris). 

 

USA kommer att göra allt som står i dess makt att ställa terroristerna bakom 

attentaten till svars, och att landet kommer att arbeta tillsammans med 

Frankrike (artikel 3 Paris). 

 

Iraks premiärminister Haider al-Abadi utlyste tre dagars landssorg när han i 

går besökte platsen för självmordsdådet, och han har lovat att straffa 

förövarna. Han har även beordrat förändringar i säkerhetsarbetet i 

huvudstaden (artikel 5 Bagdad). 

 

I artiklarna kring både terrordåden i Paris och attentaten i Bagdad uttalar sig landens i fråga 

ledare hotfullt genom åtgärder mot terroristerna. Skillnaden är även här att det i artiklarna 

kring dåden i Paris inkluderas ett uttalande efter temat från en annan världsledare vilket 

återigen ur det orientalistiska perspektivet utifrån den kulturella kopplingen mellan 

Frankrike och USA kan ses som en sammansvetsning av den västerländska vi-känslan. 

 

I rapporteringen kring både Paris och Bagdad framställs också hot från förövarna själva. I 

artiklarna kring dåden i Paris uttalar sig IS själva och i rapporteringen kring attentaten i 

Bagdad representeras hot i form av att IS som organisation har uppsatta mål att tillämpa 

kommande attacker. 

 

I ett uttalande varnade gruppen också för att Frankrike skulle förbli ett av 

deras främsta mål, så länge som landet fortsätter med sin politik (artikel 4 

Paris). 

 

–De är så desperata att höja stridsviljan hos sina krigare då många lämnar 

gruppen dagligen. Jag tror att den här sortens attacker kommer att öka, sa den 
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irakiske politikern Mowaffak Baqer al-Rubaie häromdagen till Al Jazeera 

(artikel 2 Bagdad). 

 

Trots de glädjande nyheterna att terrorgruppen förlorar allt mer mark finns en 

oro från flera håll att det trängda läget kan leda till fler, blodigare dåd 

framöver (artikel 2 Bagdad). 

 

Samtliga ovanstående citat speglar hot mot uppsatta mål för IS som organisation. I Bagdad 

presenteras dock hoten på grund av IS förlorade makt, där de agerar utifrån desperation. I 

Paris presenteras istället hoten i samband med IS varnande uttalande mot Frankrikes politik. 

Precis som tidigare nämnt framställs IS utifrån det orientalistiska perspektivet olika som 

aktör beroende på det kulturella och geografiska avståndet. Artiklarna kring dåden i Paris 

innefattar ett uttalande från IS dem själva, vilket presenteras mer hotfullt än att bara nämna 

IS som ett objekt i artiklarna kring attentaten i Bagdad, vilket ur det orientalistiska 

perspektivet kan förklaras att IS framställs hotfullare på grund av den västerländska synen på 

orienten som fienden (Matthis, 2005). I rapporteringen kring attentaten i Bagdad är hotet 

mot oss i västvärlden inte lika stort, och rapporteringen konstrueras därför annorlunda. 

Hoten som riktats mot Irak som land och dess befolkning framställs inte lika intensivt, på 

grund av att vi inte identifierar oss med dem. Även här följer det orientalistiska “vi och dem”-

tänket (Matthis, 2005). 

 

7.3 Diskursiva strategier 

Följande avsnitt behandlar aspekten diskursiva strategier i Carvalhos ramverk för kritisk 

diskursanalys, vars strategier framing, positionering och legitimering ligger i fokus. 

 

7.3.1 Framing 

Framing, som innebär att rapporteringen utgår från ett visst perspektiv för att lyfta 

någonting, skiljer sig markant i rapporteringen kring terrordåden i Paris respektive 

attentaten i Bagdad. I rapporteringen om Bagdad läggs fokus på IS som organisation, där en 

stor del av rapporteringen går till att förklara IS makt i Irak. 
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När IS var som starkast i Irak 2014 uppskattas man ha haft makt över en 

tredjedel av landet, men enligt inrikesministeriets uppgifter har IS numera bara 

14 procent av irakiskt territorium (artikel 4 Bagdad). 

 

Rapporteringen kring attentaten i Bagdad är genomgående väldigt sakliga och opersonliga. 

Offren beskrivs endast som “omkomna”, “döda”, “kroppar” och liknande. Den sakliga 

rapporteringen kring offren ger ett väldigt känslokallt, och inte minst empatilöst intryck av 

händelsen. 

 

Det väntas ta flera dagar att få fram alla kroppar ur rasmassorna (artikel 5 

Bagdad). 

 

Till skillnad från artiklarna kring attentaten i Bagdad är rapporteringen kring dåden i Paris 

betydligt mer personifierad gällande offrens hjälplöshet i försvar mot förövarna. 

Rapporteringen om Paris intensifierar händelsen genom att representera offren på ett mer 

personligt och känslofyllt vis: 

 

– Vi hörde skott från kalasjnikovs. Det var som att folk blev torterade, säger 

hon till nyhetsbyrån (artikel 2 Paris). 

 

 

– Det var ett blodbad, som en slakt. Det var döda människor överallt, säger hon 

(artikel 2 Paris). 

 

Offrens representation i artiklarna kring dåden i Paris bidrar till upprätthållnigen av det 

orientalistiska ”vi och dem”- tänket, där offer och förövare framställs efter dikotomin öst och 

väst. Nyhetsrapporteringen framställer händelsen som att vi i väst, offren i Paris, blir 

torterade av den våldsamma orienten, IS, vilket är en stereotypisk skildring som västlandet 

har av östlandet (Matthis, 2005).  

 



37 
 

En annan sak som lyfts fram i rapporteringen kring de båda dåden är det religiösa 

perspektivet. I artiklarna kring attentaten i Bagdad ligger fokus på att förklara händelsen ur 

det perspektiv där attentaten var religiöst riktade. I rapporteringen framställs IS som 

sunnimuslimska extremister som tillämpade attackerna i ett område som mestadels bestod 

av shiamuslimer. I kombination med den formen av rapporteringen innefattar även samtliga 

artiklar att offren var och handlade inför slutet av den muslimska högtiden ramadan. 

 

Vid tidpunkten för explosionen var många ute på gatorna för att handla inför 

avslutningen av ramadan (artikel 3 Bagdad). 

 

Den sunnimuslimska extremiströrelsen Islamiska staten har tagit på sig dådet 

(artikel 5 Bagdad). 

 

I ett uttalande efter händelsen uppgav IS också att dådet var riktat mot shiiter i 

Karada-området i Bagdad (artikel 2 Bagdad). 

 

Ur det orientalistiska perspektivet kan anledningen till den konstruerade rapporteringen om 

religion bero på det stora kulturella och geografiska avståndet från oss i västvärlden. 

Rapporteringen lyfter förövare och offer som religiöst bundna individer vars religion är 

främmande för oss, vilket leder till att vi ur det västerländska tänket ser orienten som de 

radikala och onda (Matthis, 2005). På grund av att offer och förövare framställs efter sin 

religion, minskar sympatin till offren i Bagdad, då de kategoriseras med förövarna. 

 

Det religiösa perspektivet lyfts även fram i artiklarna kring dåden i Paris, men dock inte i 

samma utsträckning. Rapporteringen om Paris innefattar istället endast ett religiöst fokus på 

Islamiska staten som en troende grupp. 

 

Enligt vittnen ska gärningsmännen ha skrikit ”Allahu akbar” samtidigt som de 

sköt, rapporterar nyhetsbyrån AFP (artikel 5 Paris). 
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Islamiska staten säger att attackerna i Paris är ett svar på förolämpningarna 

av islams profet och luftangreppen mot IS territorium (artikel 4 Paris). 

 

Vittnen uttalar sig om att gärningsmännen samtidigt som de sköt skrek “Allahu akbar”, vilket 

visar den religiösa kopplingen till händelsen i Paris. Genom att inkludera ovanstående citat i 

rapporteringen konstrueras ett religiöst fokus där förövarna är en del av den islamiska 

religionen, där också “vi och dem”-tänket blir väldigt starkt (Matthis, 2005). Att förövarna 

beskrivs efter religion gör att de blir än mer främmande för oss, vilket stärker Saids teori om 

den barbariska och våldsamma orienten (Loomba, 2005). 

 

7.3.2 Positionering 

Samtliga artiklar om terrordåden i Paris respektive attentaten i Bagdad innefattar mer eller 

mindre positionering, som är en process för att bilda en identitet (Carvalho, 2008). I 

artiklarna om Paris skiljer sig identitets-beskrivningen av offer och förövare markant. En stor 

skillnad på hur offer och förövare framställs går att se i beskrivningen av antalet omkomna, 

där offren och förövarna är uppdelade i olika kategorier: 

 

1 dödsoffer plus 2 döda terrorister 

15 döda 

5 döda 

19 döda 

En död, bara terroristen 

89 dödsoffer plus 3 dödade terrorister 

En död – bara självmordsbombaren (artikel 6 Paris). 

 

I konstruktionen av rapporteringen blir offer och förövare motpoler till varandra. Förövarna 

får i ovanstående fall inte räknas med i samma dödskategori som offren. Här är återigen “vi 

och dem”-tänket tydligt. Den sociala aktören, journalisten, identifierar här offren som “vi” 

och förövarna som “dem” för att tydligt skilja dem åt. Dessutom presenteras en omkommen 

förövare som “bara terroristen” där ordvalet “bara” indikerar till en avsevärt mindre 

betydelse för den omkomna. Konstruktionen kopplas här till medielogikens polarisering där 
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intresse för nyhetsinnehållet skapas genom att ställa olika parter i motsats till varandra. 

Rapporteringen som innefattar en stor del av förövare och offer som motpoler till varandra 

ger enligt medielogiken också publiken upphov till känslor (Nord & Strömbäck, 2002). 

Vidare identifieras förövarna i Paris som ytterligare avhumaniserade då de av vittnen 

beskrivs ha uppträtt lugnt i samband med skjutningen.  

 

Gärningsmännen ska enligt vittnesmål ha varit omaskerade och uppträtt lugnt 

(artikel 1 Paris). 

 

– De rörde inte på sig. De bara stod längst bak i konsertlokalen och sköt på oss. 

Som om vi var fåglar, säger Julien Pearce (artikel 1 Paris). 

 

Ovanstående citat skiljer sig markant från citat i rapporteringen kring attentaten i Bagdad 

där förövarna istället för att bli identifierade som specifika personer representeras som IS 

som organisation. IS som organisation identifieras som svaga och desperata i det faktum att 

de förlorat mark och tillämpar attentat i form av hämnd på grund av situationen: 

 

Iraks andrastad Mosul är fortsatt kontrollerat av IS, men terrorsektens grepp 

om landet har försvagats (artikel 4 Bagdad). 

 

– De är så desperata att höja stridsviljan hos sina krigare då många lämnar 

gruppen dagligen. Jag tror att den här sortens attacker kommer att öka, säger 

Baqer al-Rubaie till Al Jazeera (artikel 1 Bagdad). 

 

Rapporteringens identifiering om förövarna i Bagdad skiljer sig här med hur rapporteringen 

identifierar IS som grupp. I artiklarna om Paris framställs förövarna som hotfulla och 

aggressiva i samband med deras uttalande om att attentat mot Frankrike kommer att 

fortsätta på grund av dess rådande politik. Även om IS representeras som hotfulla i 

rapporteringen kring attentaten i Bagdad belyses inte det lika starkt vilket kan bero på att 

hotet mot väst i detta fall är betydligt mindre. 
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Islamiska staten säger att attackerna i Paris är ett svar på förolämpningarna 

av islams profet och luftangreppen mot IS territorium, rapporterar Reuters. I 

ett uttalande varnade gruppen också för att Frankrike skulle förbli ett av deras 

främsta mål, så länge som landet fortsätter med sin politik (artikel 4 Paris) 

 

”Vi och dem”-tänket gör att vi identifierar oss med offren i Paris och förövarna som är dem, 

blir då också vår fiende. Då vi ur det orientalistiska perspektivet identifierar oss betydligt 

mindre med befolkningen i Irak berör inte hoten som är riktat till dem oss i samma grad. 

Detta fenomen påvisas flera gånger genom att medielogikens intensifiering används betydligt 

mer i artiklarna kring dåden i Paris än attentaten i Bagdad, vilket också gäller för 

identifikationen av förövare och offer i olika kulturella och geografiska områden. 

 

7.3.3 Legitimering  

I artiklarna kring attentaten i Bagdad rättfärdigas förövarnas handlingar tydligt genom en 

förståelse för den förlorande maktposition de besuttit i Irak. Rapporteringens beskrivning av 

deras handlingar i samband med desperation legitimeras av ren maktposition. IS handlingar 

legitimeras också när de rapporteras att vanligtvis tillämpa attentat i samband med att de 

förlorar mark i Irak. Att staden Falluja dessutom har fungerat som en form av språngbräda 

för terrordåd legitimerar förövarnas handlingar ytterligare. 

 

 

Falluja har fungerat som något av en språngbräda för terrordåd i närliggande 

Bagdad. Iraks andrastad Mosul är fortsatt kontrollerat av IS, men 

terrorsektens grepp om landet har försvagats (artikel 4 Bagdad). 

 

Genom att legitimera handlingarna skapar detta en förståelse för handlingarna. 

Nyhetsinnehållet konkretiseras via medielogiken för att till publiken bidra med större 

förståelse av rapporteringen (Nord & Strömbäck, 2002). Uppfattningen av attentaten i 

Bagdad väcker med förståelsen för händelsen inte lika mycket intresse som i Paris, där 

rapporteringen inte legitimerar IS handlingar via någon konkret förklaring till de inträffade 

dåden. De orsaker som framgår är att terrordåden inträffat i Paris på grund av 

förolämpningar av Islams profet och luftangreppen mot IS territorium:  
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Islamiska staten säger att attackerna i Paris är ett svar på förolämpningarna 

av islams profet och luftangreppen mot IS territorium, rapporterar Reuters 

(artikel 4 Paris). 

 

Orsakerna, som inte har någon bredare förklaring, leder till en ovisshet hos mottagarna till 

varför handlingarna egentligen inträffat och framställs därför som radikala. Även här kan det 

orientalistiska perspektivet appliceras, där IS handlingar framställs med ovisshet, genom 

Saids teoris framställning av den barbariska orienten (Matthis, 2005). Nyhetsrapporteringen 

kring dåden i Paris uppmärksammas också mer för att diskurserna innefattar medielogikens 

polarisering, där konflikten mellan Islamiska staten och Frankrike väcker känslor och 

intresserar mottagaren (Nord & Strömbäck, 2002). 
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7.4 Sammanfattande slutsatser 

Sammanfattningsvis existerar stora skillnader i rapporteringen om terrordåden i Paris 

respektive bombattentaten i Bagdad. De främsta och mest genomgående skillnaderna 

handlar om vilka aktörer som får uttala sig och hur offer och förövare konstrueras i två olika 

geografiska och kulturella områden. I rapporteringen om dåden i Paris får experter, 

världsledare och vittnen uttala sig kring händelsen och om hur den påverkar dem i den roll 

de befinner sig i. Väldigt få aktörer får uttala sig kring attentaten i Bagdad, och 

rapporteringen fokuserar istället på att sakligt informera om IS som organisation och dess 

maktposition i Irak. Uppmärksamheten fästs här inte på offren, vilka i rapporteringen om 

Paris ligger i fokus. 

 

Det finns också skillnader i hur IS som förövare framställs i rapporteringen kring dåden i 

Paris respektive attentaten i Bagdad. Den största skillnaden är hur rapporteringen är 

konstruerad med bakomliggande orsaker till handlingarna. I rapporteringen om Paris 

existerar endast några få orsaker till varför IS tillämpade attackerna, och i ett fall talas det till 

och med emot handlingarna genom Hollandes uttalande om att motstycke saknas. 

Rapporteringen framställer på så vis handlingarna som oförstådda vilket skiljer sig mycket 

från rapporteringen kring attentaten i Bagdad där förövarnas handlingar legitimeras på 

grund av deras maktposition i landet. Förövarna identifieras starkt som en religiös grupp i 

båda rapporteringarna men det religiösa perspektivet är betydligt starkare i rapporteringen 

kring attentaten i Bagdad. Det finns också likheter i hur förövarna framställs ta på sig 

skyldigheten för de inträffade dåden.  

 

Utifrån det orientalistiska perspektivet finner vi ett mycket tydligt “vi och dem”-tänk 

genomgående i de konstruerade diskurserna. Vi i väst identifierar oss som ett folk vilket gör 

att rapporteringen fokuserar på offren som oskyldigt omkommit på grund av förövarna, vår 

fiende i orienten. Överlevande offers talan inkluderas i rapporteringen, där de får beskriva 

händelsen med sina egna ord. Även världsledare får uttala sig om sitt stöd till Frankrike och 

dess befolkning. Rapporteringen blir därav intensifierad och personifierad. Förövarna ur det 

orientalistiska perspektivet i rapporteringen framställs radikala, onda och avhumaniserade 

(Matthis, 2005). Förövarna och offren som är från samma land svetsas samman på grund av 

etnicitet och andra gemensamma kategoriseringar. På grund av detta framställs inte offren 

lika oskyldiga, och inte heller förövarna som lika avhumaniserade.  
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Generellt sett är det en genomgående intensifiering i samtliga artiklar om dåden i Paris 

jämfört med Bagdad. I artiklarna om dåden i Paris framställs citat, vittnen, berättelser och 

uttalanden på ett känslosamt och intensivt sätt. Förövarna blir de onda terroristerna som 

utan motstycke mördat människor skoningslöst, där hela Europa känner med Frankrike och 

lider med offren. Artiklarna om dåden i Paris innefattar tragiska och hemska berättelser om 

hur offren blev beskjutna och fick gömma sig undan terrorn. Offren och förövarna polariseras 

och blir tydligt varandras motsatser. Världsledare sammansvetsar känslan med att vi står 

enade med Paris och alla offer. Den starka vi-känslan ger upphov till kontroll och makt i väst 

(Loomba, 2005). Artiklarnas konstruktion om attentaten i Bagdad skiljer sig avsevärt från 

artiklarna om dåden i Paris. I artiklarna om attentaten i Bagdad legitimeras förövarnas 

handlingar i det samband med att dem förlorar makt i landet. I Bagdad sätts det inte en lika 

markant skillnad på offer och förövare som i artiklarna om dåden i Paris. Genom att sätta 

diskurserna i Paris och Bagdad mot varandra ser vi att de skiljer sig oerhört mycket. Trots att 

samma teman påvisas i artiklarna berörs de i olika omfattningar. Artiklarna om dåden i Paris 

är fyllda med brödraskap och sympati för offren, intensifiering, samt hat mot förövarna, 

medan Bagdadartiklarna är korta och koncisa. Det orientalistiska perspektivet genomsyrar 

analysen med dess dikotomi där synen på öst är barbarisk och ond, medan synen på väst är 

god (Loomba, 2005). Offren i Paris framställs därför mer oskyldiga och sårbara som en del av 

västvärlden medan förövarna framställs vara de onda från öst. Offren, som i attentaten i 

Bagdad är en del av öst, ges högst lite utrymme till att hedras då de befinner sig i öst med 

förövarna, vars handlingar dessutom genomgående legitimeras. Offer och offer framställs 

därför olika beroende på det kulturella och geografiska avståndet. 
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 Slutdiskussion 8.

För att besvara studiens frågeställningar tillämpades det orientalistiska perspektivet med ”vi 

och dem”- tänket i fokus, samt medielogikens tekniker (Matthis, 2005; Nord & Strömbäck, 

2002). I rapporteringen kring terrordåden i Paris respektive bombattentaten i Bagdad 

representeras aktörerna väldigt olika. Urval för vad som inkluderas och exkluderas i 

rapporteringen följer oss in på spåret med vilka aktörer som representeras och hur. I 

rapporteringen om dåden i Paris läggs stort fokus på vittnens uttalanden, medan det i 

rapporteringen kring attentaten i Bagdad läggs mest fokus på förövarna, IS, som 

organisation. Förövarnas handlingar framställs här även legitimerade på grund av den 

rådande maktpositionen i landet. I artiklarna kring dåden i Paris får betydligt fler aktörer 

uttala sig och nationella som internationella ledare inkluderas i rapporteringen, vilket skiljer 

sig från rapporteringen om attentaten i Bagdad där endast nationella ledare uttalar sig. 

Likheterna i uttalanden från drabbade ländernas ledare är att de i respektive rapporteringar 

uttrycker sorg och hot mot förövarna. På grund av den större omfattningen av aktörers 

uttalanden i artiklarna kring dåden i Paris framställs rapporteringen mer intensiv och 

därmed känslofylld än i rapporteringen kring attentaten i Bagdad. Detta mycket på grund av 

vittnens uttalanden i form av egna ord kring händelserna i Paris. Tänkbara konsekvenser för 

den skildrande rapporteringen ur ett samhällsperspektiv kan vara ett stärkande av “vi och 

dem”-tänket, där mer sympati riktas till den mer intensifierade rapporteringen kring dåden i 

Paris än attentaten i Bagdad. 

 

Vilka aktörer som representeras i rapporteringen och hur följer oss in på studiens andra 

frågeställning om hur nyhetsrapporteringen konstrueras för att underbygga en viss 

ståndpunkt. Genom att inkludera ett flertal aktörer och deras uttalanden intensifieras och 

personifieras nyheten. Rapporteringen uppmärksammas därför mer, och mer sympati på 

grund av vittnens uttalanden riktas då till händelserna i Paris (Nord & Strömbäck, 2002). 

Den koncisa rapporteringen kring attentaten i Bagdad där detaljerad information om 

händelsen, förövarna och offren saknas, samt där väldigt få aktörer får uttala sig, gör att 

nyheten inte intresserar mottagaren i samma grad. På grund av inkluderingar och 

exkluderingar av aktörer och deras uttalanden underbyggs ståndpunkten att mycket 

uppmärksamhet ska riktas åt rapporteringen om händelserna i Paris och betydligt mindre 

uppmärksamhet ska riktas åt händelserna i Bagdad. 
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Hur offer och förövare framställs kompletterar svaret på studiens andra frågeställning och 

besvarar studiens tredje frågeställning om hur offer och förövare framställs i rapporteringen 

om de respektive terrordåden. I rapporteringen kring terrordåden i Paris inkluderas 

överlevande offers uttalanden och beskrivningar om dem. Offren i Paris framställs som 

hjälplösa, oskyldiga, oförstående och rädda medan offren i Bagdad endast beskrivs som 

omkomna, där heller inga vittnen uttalar sig i rapporteringen. Förövarna i rapporteringen om 

attentaten i Bagdad framställs inte som specifika personer som i rapporteringen kring dåden 

i Paris, utan representeras istället som IS som organisation, vars handlingar legitimeras på 

grund av den rådande maktpositionen i Irak.  

 

I rapporteringen kring terrordåden i Paris exkluderas det i flertalet artiklar orsaker till dåden, 

varav det i en artikel talas om att attackerna saknar motstycke, vilket gör att förövarnas 

handlingar svävar i ovisshet. Vidare identifieras förövarna i Paris som ytterligare 

avhumaniserade i samband med vittnens beskrivningar av dess handlingar. Det existerar 

alltså skillnader på hur offer och offer, samt förövare och förövare framställs i rapporteringen 

från de respektive händelserna, vilket också kan förklaras ur det orientalistiska perspektivet 

där ett ytterligare “vi och dem”-tänk förstärks på grund av hur offer och förövare placeras i 

samma kategori på grund av dess ursprung i rapporteringen kring attentaten i Bagdad.  

 

Nyhetsrapporteringen konstruerar offer och förövare olika beroende på det kulturella och 

geografiska avståndet. Förövarnas handlingar rättfärdigas och offren framställs som mindre 

oskyldiga i artiklarna om attentaten i Bagdad, då de har ett stort avstånd från oss i 

västvärlden vilket gör att de framställs annorlunda på grund av våra identifikationsprocesser 

som Greber (2011) också belyser i sin rapport om identifikation. Grebers forskning, som 

också belyser hur identifikationsprocesser skapas på grund av ett geografiskt och kulturellt 

avstånd, stärker och förklarar vår studies resultat där rapporteringen om attentaten i Paris 

representerar offren mer känslosamt och intensifierat (Greber, 2011). 

 

Ståndpunkten att händelserna i Paris ska representeras som viktigare underbyggs med 

rapporteringens intensifiering, framställning av offer och förövare, samt inkludering och 

exkludering av aktörer och information. Vidare stärks studiens resultat genom Leos analys 

“Det orientalistiska i fokus” som också visar att journalistiken generaliserar Islam och 

muslimer och representerar dem som en främmande motbild till den västerländska sfären. 

Leo skriver även i sin analys att förövarna i diskurser identifieras som avpersonifierade 
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individer, vilket även överensstämmer med vår studies resultat gällande framställningen av 

IS (Leo, 2008).  

 

I en större kontext kan nyhetsmediers konstruerade rapportering leda till en ökad 

segregering, ett större “vi och dem”-tänk, vilket även rapporten “Sverige inifrån- Röster om 

etnisk diskriminering” belyser (SOU 2005:69). Konsekvenserna av den konstruerade 

rapporteringen leder till en fortsatt existens av “vi” och “dem”, vilket vidare bidrar till brister 

i samhället där orienten, “dem”, också i dag lever i väst. Bilden av orienten som media 

konstruerar gör att vi ser personer med utländskt ursprung som en motpol till samhället, 

trots att de är medborgare i landet precis som de med helsvensk bakgrund. Framställningen 

av “vi och dem”-tänket i den tredje statsmaktens rapportering gör att vi inte identifierar oss 

som ett folk trots att vi lever under samma förhållanden vilket kan leda till utanförskap och 

konflikter i samhället. Att fortsätta framställa öst och väst som motpoler till varandra, där öst 

är en barbarisk dikotomi till det goda i väst, fungerar inte i den integrerade och 

mångkulturella värld vi lever i. Med en ökad medvetenhet om hur terrordåd konstrueras 

diskursivt av den tredje makten kan vi ta tillbaka den del av makt vi inte längre besitter.  
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 Metodreflektion 9.

I följande kapitel kommer vi att belysa problem som dök upp under studiens gång samt 

diskutera de styrkor och svagheter som studien medfört. Den största svårigheten inför 

studien var att samla in det empiriska materialet då kvantiteten av rapporteringen om dåden 

i Paris var betydligt större än om attentaten i Bagdad. Den tunna rapporteringen om 

attentaten i Bagdad försvårade analysen då samtliga artiklar innefattade näst intill identiska 

formuleringar och citat. Vi är väl medvetna om att ett större antal artiklar hade kunnat 

bredda analysen och därmed resultatet. Den tunna rapporteringen om attentaten i Bagdad 

gjorde att vi även behövde avgränsa materialet av rapporteringen om dåden i Paris. Detta för 

att analysera samma antal artiklar kring respektive dåd för en så rättvis analys som möjligt. 

Vår avgränsning av material blir i vår studie en svaghet, där generalisering och slutsatser av 

analysen kräver en mer omfattande studie. Vi hade misstankar kring rapporteringens 

skildringar redan i introduktionsskedet av studiens gång. På vad och hur uppmärksamhet 

fästs var huvudanledningen till varför vi bestämde oss för att anta utmaningen och undersöka 

fenomenet djupare.  

 

En styrka med att applicera metoden kritisk diskursanalys på det utvalda materialet var den 

strukturerade analysen, vars resultat besvarade studiens utformade frågeställning och 

därmed uppfyllde dess syfte. Genom vår redogörelse för diskursens huvudsakliga innehåll 

kunde vi lyfta fram förekommande teman för att sedan granska hur de organiserades i 

diskurserna. Carvalhos ramverk bidrog till en större förståelse för hur språket kan skapa 

mening. Även den kritiska diskursanalysen som teori har hjälpt oss i studien för att 

genomföra en systematisk analys. Båda författarna är överens om att metodvalet var ett 

välgrundat val för bästa möjliga utförande, där omedvetna sociokulturella processer på det 

mest lämpade sätt lyfts fram via CDA. Studiens teoretiska ramverk har bidragit till förståelse 

för rapporteringens skildringar, samt hur de dramaturgiska verktygen kan påverka 

framställningen. Det teoretiska ramverket i samband med studiens tidigare forskning har 

också stärkt vår studies resultat, vilket tyder på en genomgående relevans och transparens i 

vår uppsats. 

 

En kan ifrågasätta studiens huvudsakliga relevans med grund för att det redan finns liknande 

uppsatsstudier. Vi är medvetna om vad som redan undersöks inom samma forskningsfält. En 

studie i helhet med våra utformade frågaställningar, syfte, teoretiska ramverk, analysmodell 

och empiri existerar inte. Att det redan finns liknande studier är inte något som fäller vår 

studie utan endast stärker dess resultat och slutsatser.  
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  Vårt bidrag och vidare forskning 10.

 
Vår studie bidrar med att kunna skapa en medvetenhet kring hur svensk nyhetsrapportering 

framställer terrordåd, förövare och främst offer olika beroende på var det sker. Med denna 

kunskap kan vi som publik ta in och granska nyheterna med ett par nya glasögon. Då 

terrordåd ständigt inträffar runt om i världen, och inte minst i Europa, existerar en rädsla för 

att det en dag kommer att ske även i Sverige. Framställningen av terrordåd blir en viktig del i 

hur vi som publik för den tredje statsmakten uppfattar det som skrivs. Forskning inom detta 

fält kan ge en större spridning och medvetenhet kring de olika framställningarna. Därmed 

kan undersökningar göras kring hur det påverkar oss som publik, samt vårt synsätt. Om 

medvetenheten kan skapa en opinion kring den tredje statsmaktens framställning är vår 

studie en liten del i en större kontext. 
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Bilagor 

Artikel 1 Paris 

 

 
 
 
 
 

Vittne till Paris-attack: De sköt på oss som om vi var fåglar 
 Dagens Nyheter. 2015-11-14 07:43 
Över 100 människor uppges ha dödats när flera
terrorister gick till attack mot konserthuset Le
Bataclan i Paris på fredagskvällen. Det var ett
blodbad, säger vittnet Julien Pearce till CNN.

 Paris drabbades på fredagskvällen av en rad
terrorattacker. I konserthuset Le Bataclan utspelade
sig den blodigaste.

 Konserten med det amerikanska bandet Eagles of
Death Metal hade pågått en timme och närmade sig
sitt slut när beväpnade män tog sig in i lokalen och
öppnade eld.

 - Det pågick i tio minuter. Tio fasansfulla minuter där
alla låg ner på golvet och täckte huvudet, säger
konsertbesökaren Julien Pearce till CNN.

 Ett annat vittne som Radio France har talat med
beskriver scenerna som utspelade sig som hämtade
från helvetet.

 - Det var en mardröm, säger han.

 Julien Pearce säger sig ha sett åtminstone 20
människor dödas. Totalt miste minst 100 människor
livet inne i konserthuset, enligt franska medier.

 Gärningsmännen ska enligt vittnesmål ha varit
omaskerade och uppträtt lugnt.

 - De rörde inte på sig. De bara stod längst bak i
konsertlokalen och sköt på oss. Som om vi var fåglar,
säger Julien Pearce.

 Vid midnatt stormade fransk polis byggnaden.
Samtliga fyra gärningsmän omkom vid polisinsatsen,
varav tre av dem ska sprängt sig själva i luften.

 Totalt ska minst 120 människor ha dödats i de olika
terrorattackerna i Paris. En av de döda ska enligt
uppgift till UD vara svensk.

 Frankrikes president Francois Hollande har infört
undantagstillstånd i landet.

 Erik Ask

 erik.ask@dn.se

 Följ skribent

 Foto: Mehdi Chebil/Polaris

© Dagens Nyheter

Se webartikeln på http://ret.nu/FBaxsB8U
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Artikel 2 Paris 

 

Amelie gömde sig undan terrorn 
 Dagens Nyheter. 2015-11-14 18:15 
Tjugofem personer överlevde genom att krypa ihop
och gömma sig tillsammans under två timmar.
Amelie var en av dem som överlevde attacken i
konserthuset Bataclan.

Tjugofem personer överlevde genom att krypa ihop
och gömma sig tillsammans under två timmar.

 Amelie var en av dem som överlevde attacken i
konserthuset Bataclan.

 Närmare 100 personer dödades under fredagskvällen
på konserthuset Bataclan i Paris.

 En av dem som överlevde terrorattentatet var Amelie.
Hon berättar för nyhetsbyrån AFP hur hon tillsammans
med 25 andra gömde sig tillsammans i ett rum.

 - Vi hörde skott från kalasjnikovs. Det var som att folk
blev torterade, säger hon till nyhetsbyrån.

 - Det var ett blodbad, som en slakt. Det var döda
människor överallt, säger hon.

 Radioreportern Julien Pearce, som var på konserten
med bandet Eagles of Death Metal, säger till CNN att
konserten var på väg mot sitt slut när beväpnade män
kom in i byggnaden.

 - De rörde sig inte. De stod bara där, i bakre delen av
konsertsalen, och sköt på oss. Som om vi vore fåglar,
säger Julien Pearce.

 Ett annat ögonvittne säger att angriparna skrek Allahu
Akbar (de arabiska orden för Gud är större) innan de
öppnade eld i lokalen.

 - Det var som en scen från helvetet. Konserten avbröts
och alla låg på golvet medan de fortsatte att skjuta på
människor, säger en person till Radio France.

 Josefin Sköld

 josefin.skold@dn.se

 Följ skribent

© Dagens Nyheter

Se webartikeln på http://ret.nu/tKY8jw6K
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Artikel 3 Paris

 

Nya terrorattacker skakar Franrike - över 100 döda 
 Dagens Nyheter. 2015-11-14 06:26 
En svensk kan ha dödats och en skottskadats i
terrordåden i Paris på fredagskvällen, där en serie
skottlossningar, explosioner och ett gisslantagande
slutade i ett blodbad med minst 120 döda.

De flesta som miste livet fanns i konserthuset Le
Bataclan, där ett 100-tal personer togs som gisslan.

 Frankrike införde vid midnatt undantagstillstånd och
stängde alla gränser.

 En svensk kan ha dödats och en skottskadats i
terrordåden i Paris på fredagskvällen, där en serie
skottlossningar, explosioner och ett gisslantagande
slutade i ett blodbad med minst 120 döda. De flesta
som miste livet fanns i konserthuset Le Bataclan, där
ett 100-tal personer togs som gisslan.

 Frankrike införde vid midnatt undantagstillstånd och
stängde alla gränser.

 De första uppgifterna om oroligheter kom vid 22-tiden
på fredagskvällen. Först rapporterades om en
skottlossning på en restaurang, där minst en man ska
ha öppnat eld med automatvapen. Strax därefter kom
uppgifter om flera explosioner i närheten av den
franska nationalarenan Stade de France. Där mötte
Frankrike Tyskland i en vänskapslandskamp.
Frankrikes president Francois Hollande, som var på
matchen, lämnade arenan efter explosionerna och
kördes till inrikesdepartementet.

 Enligt vittnen hölls publiken kvar på Stade de France.

 Sedan följde en strid ström av uppgifter om blodiga
attentat, och det stod klart att den franska
huvudstaden åter stod under attack.

 BBC uppgav vid 23-tiden att runt 100 personer blivit
tagna som gisslan i konserthallen Le Bataclan, som är
en av Paris mest kända scenställen där större
nationella och internationella artister uppträder. Under
fredagskvällen spelade rockbandet Eagles of Death

Metal och en timme in i deras program ska en eller två
män ha kommit in i lokalen och börjat skjuta omkring
sig.

 Foto: Mehdi Chebil

 Strax före midnatt kom larm om ännu en
skottlossning, denna gång i shoppinggallerian Les
Halles i Paris.

 Ett antal personer inne i konsertlokalen Le Bataclan
uppgavs kort därpå ha tagit sig upp på taket, bort från
gärningsmannen eller gärningsmännen.

 Det berättar parisbon Salvatore Lecause, vars vän är
bland dem.

 - Min vän sms:ade precis och berättade att de har
lyckats ta sig upp på taket och är säkra nu, säger han
till TT.
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 Enligt vännen på plats ska skottlossning ha pågått
under en längre tid.

 - Han säger att gärningsmannen sköt i 20 minuter. Det
måste ha varit en massaker där inne.

 Strax efter midnatt stormade polisen konserthallen.
Vid ettiden kom uppgifter om att gisslandramat var
över.

 Kort senare uppger Parispolisen för AFP att omkring
100 personer dödats i gärningspersonernas attack
mot konserthallen och den efterföljande
gisslantagningen.

 Vid 03.30-tiden meddelas att fem av
gärningspersonerna har dödats. Medbrottslingar kan
fortfarande befinna sig på fri fot, säger åklagare
François Molins. Tre terrorister dödades under
stormningen av konserthallen Bataclan, medan två
dödades i självmordsdåd vid fotbollsarenan Stade de
France.

 Ola Schröder driver en restaurang i det 10:e
arrondissementet, i den stadsdel i Paris där attentat
utfördes mot en bar. Han var på jobbet när rapporterna
om attentaten började strömma in.

 - Restaurangen töms. Folk är rädda. De ber om notan
och går hem, säger han till TT.

 Polisen utgår ifrån att det finns ett samband mellan
dåden, som tycks vara koordinerade och bär alla
tecken av att vara utförda av terrorister.

 Enligt franska medier uppmanade polisen invånarna i
Paris att hålla sig inomhus. Vid midnatt kom beskedet
om att Frankrike inför undantagstillstånd och stänger
alla gränser.

 Frankrikes president François Hollande kom med
beskedet i ett direktsänt tal, där han också slog fast att
en terrorattack av icke tidigare skådat slag pågår.

 Fransk militär har kallats in till områden runt Paris,
rapporterar BBC.

 Foto: Mehdi Chebil

 Sara Keusen, pressråd på svenska ambassaden i
Paris, vet inte om det finns något samband mellan
händelserna, mellan skottlossningarna och
gisslandtagandet. Huruvida det handlar om terrordåd
är inte klarlagt.

 - Jag sitter här och uppdatera mig konstant och har
kontakt med mina kolleger i både Stockholm och
ambassaden. Men jag vet inte mer än mer än vad vi
läser i medierna, säger hon.

 Statsminister Stefan Löfven skriver på regeringens
hemsida med anledning av attackerna i Paris:

 Med chock och sorg mottar vi rapporterna från Paris
och följer utvecklingen minut för minut. Jag tänker på
och känner starkt med offren, deras anhöriga och det
franska folket. Vi står enade med Frankrike i denna
mörka stund.

 Löfven kommer inte att kommentera attackerna
ytterligare i kväll, utan först i morgon bitti.

 USA:s president Barack Obama kallar i ett kort
uttalande attackerna i Paris för ett fasansfullt försök
att terrorisera oskyldiga och civila. Den amerikanske
presidenten sade också att USA kommer att göra allt
som står i dess makt att ställa terroristerna bakom
attentaten till svars, och att landet kommer att arbeta
tillsammans med Frankrike.

 För fortsatta rapporter - följ DN:s direktrapportering
om terrordåden i Paris.

 Emma Bouvin

 emma.bouvin@dn.se

 Följ skribent
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Många döda efter IS-dåd i Bagdad 
 Aftonbladet. 2016-07-03 09:29. Uppdaterad 2016-07-04 13:33 
Christoffer Nilsson Linnea Carlén Ebba Thornéus 
Två bomber dödade minst 125 personer, bland dem
många barn, i centrala Bagdad tidigt på söndagen,
uppger officiella källor enligt BBC. Terrorgruppen IS
har tagit på sig dådet.

Minst 125 personer dödades, däribland många barn,

och runt 200 personer skadades i dubbla

bombattacker i Iraks huvudstad Bagdad tidigt på

söndagen, uppger officiella källor enligt BBC.

 Sedan nyheten om explosionerna först kom har

dödssiffran stigit snabbt och den väntas kunna stiga

ytterligare under dagen.

 Familjer och unga

 De allra flesta dödades i den första explosionen som

drabbade stadsdelen Karada, där många handlade

inför de kommande festligheterna som avslutar

Ramadan. Enligt nyhetsbyrån AP befann sig många

familjer och unga människor i området.

 Inrikesdepartementet uppger att attacken var en

bilbomb nära en restaurang och att butiker brann i

området.

 Den andra bomben detonerade strax efteråt vid en

marknad i de östra delarna av Bagdad och dödade en

handfull personer, skriver Reuters.

 IS tar på sig skulden

 IS har hittills tagit på sig ansvar för den första

explosionen som var den dödligaste av de två. I ett

uttalande skriver terrorsekten att dådet var riktat mot

shiiter i Karadaområdet.

 Det senaste året har IS utfört flera sprängdåd i Irak.

Den 11 maj dödades över 100 människor i en serie av

bomber i Bagdadområdet. Den irakiske politikern

Mowaffak Baqer al-Rubaie säger till Al Jazeera att IS

allt oftare tar till traditionell terrorism i takt med att de

förlorar mark i Irak. För drygt en vecka sedan

meddelade militär att man befriat staden Falluja från

terrorgruppen. Tidigare har man även återtagit

städerna Ramadi, Hit och Rutba.

 IS har dock fortfarande kontroll över landets näst

största stad, Mosul.

 - De är så desperata att höja stridsviljan hos sina

krigare då många lämnar gruppen dagligen. Jag tror

att den här sortens attacker kommer att öka, säger

Baqer al-Rubaie till Al Jazeera.

© Aftonbladet

Se webartikeln på http://ret.nu/UgUChnck
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250 döda i bombdådet i Bagdad 
 Aftonbladet. 2016-07-06 06:21 
Linnea Carlén TT 
Dödstalet efter helgens bombdåd i centrala Bagdad
har stigit till 250, enligt Iraks hälsodepartement. Enligt
tidigare uppgifter är många av de döda barn.

Det var tidigt i söndags som en lastbil fylld med
sprängämnen exploderade i ett shoppingområde i
stadsdelen Karrada, där mängder av människor var
och handlade inför slutet på fastemånaden ramadan.

 Enligt nyhetsbyrån AP befann sig många familjer och
unga människor i området.

 Många begravdes under rasmassor, och det väntas ta
flera dagar att hitta alla.

 Två explosioner tätt inpå varandra

 Strax efter att bilbomben gick av exploderade
ytterligare en vid en marknad i de östra delarna av
Bagdad. Den dödade fem personer, skriver Reuters.

 Terrorgruppen IS tog senare på sig skulden för den
första explosionen, som var den dödligaste av de två
och det allra dödligaste dådet i Bagdad sedan den
USA-ledda invasionen 2003. Den 11 maj dödades över
100 människor i en serie av bomber i Bagdadområdet.
I ett uttalande efter händelsen uppgav IS också att
dådet var riktat mot shiiter i Karada-området i Bagdad.

 När Iraks premiärminister Haider al-Abadi kort efteråt
besökte stadsdelen utlyste han tre dagars landssorg.
Han gav också löften om att skärpa säkerheten inom
landet samt straffa förövarna bakom attacken.

 Attackerna kommer öka

 Attentatet skedde en vecka efter det att irakiska
säkerhetsstyrkor tillsammans med olika shiagrupper
återtog staden al-Falluja från IS, efter en månads
militär offensiv i fästet.

 Staden har kontrollerats av IS sedan januari 2014.

 Tidigare har man återtagit städerna Ramadi, Hit och
Rutba. Mosul är nu den enda staden i Irak som
fortfarande kontrolleras av gruppen.

 Trots de glädjande nyheterna att terrorgruppen
förlorar allt mer mark finns en oro från flera håll att det
trängda läget kan leda till fler, blodigare dåd framöver.

 - De är så desperata att höja stridsviljan hos sina
krigare då många lämnar gruppen dagligen. Jag tror
att den här sortens attacker kommer att öka, sa den
irakiske politikern Mowaffak Baqer al-Rubaie
häromdagen till Al Jazeera.

© Aftonbladet
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Landssorg efter terrordåd i Irak 
 Aftonbladet. 2016-07-04 09:47. Uppdaterad 11:55 
Christoffer Nilsson 
Söndagens bombdåd i Bagdad är det dödligaste i år.
Tre dagars landssorg har inletts i Irak efter IS
terrorattentat. Enligt de senaste uppgifterna dödades
över 200 människor, skriver AFP.

Tidigt på söndagen detonerade en bilbomb i det

välbesökta Karradaområdet i centrala Bagdad, Irak.

 IS har tagit på sig ansvar för terrordådet som hittills

har skördat minst 213 människoliv, skriver nyhetsbyrån

AFP och hänvisar till irakiska myndigheter.

 Många döda är barn

 Enligt tidigare uppgifter är många av de döda barn.

Utöver de döda skadades även mer än 200 människor,

enligt AFP.

 Terrorsekten uppger att dådet, som är det dödligaste i

år och ett av de värsta i landet någonsin, var riktat mot

shiamuslimer i området. Vid tidpunkten för

explosionen var många ute på gatorna för att handla

inför avslutningen av ramadan.

 Tre dagars landssorg

 När Iraks premiärminister Haider al-Abadi besökte

området efter terrordådet utlyste han tre dagars

landssorg och gav löften om att skärpa säkerheten

inom landet samt att förövarna skulle straffas.

 Attacken kommer bara en vecka efter att irakiska

styrkor återtog kontrollen över den irakiska staden

Falluja som IS kontrollerat sedan 2014.

 En kort tid efter attacken i Karradaområdet inträffade

ytterligare en sprängning i huvudstaden. I den

explosionen dog fem människor.

 Över 200 dog i IS-attacken

© Aftonbladet

Se webartikeln på http://ret.nu/JCglRuZO
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har sagt sig stå bakom nästa alla terrordåd i den
irakiska huvudstaden - måltavlan är som regel shiitiska
civilpersoner, ofta kvinnor och barn.

• 9 juni: Minst 22 personer dödades i två olika
bombdåd i distriktet Jadida. Samma dag dödades sju
soldater av en självmordsbombare vid en vägspärr
intill Taji, norr om huvudstaden, där koalitionsstyrkor
har en bas. Terrorsekten IS sade sig stå bakom dåden.

• 17 maj: Över 60 personer dödades i stadsdelen Sadr i
tre olika självmordsdåd. Terrorsekten IS sade sig stå
bakom attentaten.

• 11 maj: Över 80 personer dödades i tre
bilbombsattentat i stadsdelen Sadr. Terrorsekten IS
sade sig stå bakom händelserna.

• 25 mars: Minst 30 personer dödades av en
självmordsbombare efter en fotbollsmatch i södra
Bagdad. Terrorsekten IS sade sig stå bakom
terrordådet.

• 28 februari:

Minst 70 personer dödades i två olika självmordsdåd i
stadsdelen Sadr. Terrorsekten IS sade sig stå bakom
attentaten som följdes av strider där 12 soldater
dödades.

• 11 januari: Minst 48 personer dödades i fyra separata
terrordåd med självmordsbombare och bilbomber.
Samma dag dödades 18 personer i ett gisslandrama.
Terrorsekten IS sade sig stå bakom attackerna.

Källa: DN
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Över 200 döda i Bagdaddåd 
 Dagens Nyheter. 2016-07-04 09:31 
Fler än 200 människor dödades i gårdagens
självmordsdåd i Bagdad, vilket gör attentatet till årets
hittills dödligaste i den irakiska huvudstaden. Tre
dagars landssorg har inletts i Irak.

Det var tidigt på söndagen som en lastbil fylld med

sprängämnen exploderade i ett shoppingområde i

stadsdelen Karrada, där mängder av människor var

och handlade inför slutet på fastemånaden ramadan.

Den sunnimuslimska extremiströrelsen Islamiska

staten (IS) har tagit på sig dådet, enligt nyhetsbyrån

AFP.

 Över 200 människor dödades i attacken, rapporterar

AFP med hänvisning till irakiska myndigheter. Det gör

dådet till ett av de dödligaste någonsin i landet. Det

väntas ta flera dagar att få fram alla kroppar ur

rasmassorna.

 Iraks premiärminister Haider al-Abadi utlyste tre

dagars landssorg när han i går besökte platsen för

självmordsdådet, och han har lovat att straffa

förövarna. Han har även beordrat förändringar i

säkerhetsarbetet i huvudstaden.

 Attentatet skedde en vecka efter det att irakiska

säkerhetsstyrkor återtog staden al-Falluja från IS.

Mosul är nu den enda staden i Irak som fortfarande

kontrolleras av extremiströrelsen.

 Tillbaka till toppen Andra läser.

© Dagens Nyheter
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250 döda i bombdådet i Bagdad 
 Dagens Nyheter. 2016-07-06 01:06 
TT-Reuters 
Dödstalet efter helgens bombdåd i Bagdad har stigit
till 250, enligt Iraks hälsodepartement.

Det var tidigt i söndags som en lastbil fylld med

sprängämnen exploderade i ett shoppingområde i

stadsdelen Karrada, där mängder av människor var

och handlade inför slutet på fastemånaden ramadan.

Många begravdes under rasmassor, och det väntas ta

flera dagar att hitta alla.

 Terrorgruppen IS tog på sig skulden för dådet, som var

det dödligaste i Bagdad sedan den USA-ledda

invasionen 2003.

 Attentatet skedde en vecka efter det att irakiska

säkerhetsstyrkor återtog staden al-Falluja från IS.

Mosul är nu den enda staden i Irak som fortfarande

kontrolleras av gruppen.

 Tillbaka till toppen Andra läser.

© Dagens Nyheter
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