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Abstract 

 

This essay is based on Edward Saids magnum opus, Orientalism. Orientalism is the notion on 

the division between the Occident (west) and the Orient (east) stemming primarily from the 

colonial age. Said states that the great colonial powers of the 19th and 18th century, through 

various science projects, created a view of the east as its own opposite, I.e. as everything 

opposite to modernization and so called enlightenment, two components affiliated with the 

west. According to Said these moral and intellectual standards, to this day, penetrate all 

aspects of western society and are observed in all kinds of institutions, for example the 

academic world and the media.  

The essay observes several rapports in two of Sweden leading papers, Expressen and 

Aftonbladet, concerning the terrorist attacks in London 2005 and analyzes them through a 

discourse analysis. The purpose of the essay is to find out whether the rapports show any 

signs of what Said defines as orientalism. The main focus is on the power structures which 

make up the language used in the rapports and analyzing them through the lens of 

Orientalism. 

The analysis show that the rapports in Expressen clearly express a view which verifies Saids 

theory. The division between”we” I.e. the west and ”them”, the east, is sharp in this case. 

However the rapports in Aftonbladet show no clear signs of Orientalism and are quite 

different from the ones presented in Expressen. 

 

Keywords: Orientalism, discourse analys, " We and Them" 
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1 Inledning 

 

 

”Edward Said har med sin bok Orientalism kraftigt tagit oss i örat och åstadkommit en 

omvälvning”.  

Så lyder de avslutande raderna i Sigrid Kahles långa förord från 1993 till Edward Saids 

banbrytande bok Orientalism. Men hur präglas egentligen våra föreställningar idag om 

orienten? Har denna omvälvning lämnat ett avtryck på svensk mediarapportering och i sådana 

fall, finns det en stark medvetenhet om denna relation mellan öst och väst? I 11 septembers 

efterdyningar har mellanöstern, i synnerhet arabvärlden, varit föremål för en livlig 

medieuppsikt och västvärldens blick har åter riktats mot den del av Asien som Said benämner 

som ”främre orienten”.  

Begrepp såsom terrorism, Islamism, muslimer, västerländsk demokrati etc. har blivit 

vardagliga termer som florerar i svensk mediarapportering och det berömda kriget mot 

terrorismen har tydligt utpekat boven i detta mediala drama. Genom det faktum att 

terrorattackerna den 11 september 2001 och attackerna i Madrid och London utfördes av så 

kallade muslimska fundamentalister har en klar uppdelning tagit plats mellan terrorister, dvs. de 

element i världen, i detta fall befinner de sig främst i den muslimska världen, som strävar efter 

kaos, förstörelse, våld osv. och en världsordning som söker fred och försoning. Terrorism är ett 

empiriskt faktum i dagsläget, det har förekommit och förekommer fortfarande i våldsamma 

vågor som drabbar människor oberoende av deras sociala ställning.  

Men hur skildras denna uppdelning?  

I den globaliserade värld som vi lever i nu får vanliga människor snabbt tillgång till nyheter om 

alla slags händelser runt om i världen. Alla minns säkerligen de fruktansvärda bilderna på 

oskyldiga människor som drabbades av attackerna den 11 september. Det var ett nytt inslag i de 
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flesta människors, svenska människors, föreställningar. Terrorn fanns inte längre ”där borta” 

utan drabbade en omgivning som alla i Sverige kunde relatera till, dvs. i västvärlden.  

I liknande fall spelar media en avgörande roll i opinionsbildning och i skapande av 

föreställningar som vardagliga människor i Sverige sedan tar ställning till. Den 11 september 

gav med stor förvissning upphov till opinionssökande, men framförallt fruktan. Vem utförde 

attackerna? Kan även vi drabbas? 

Denna uppsats vill undersöka hur vissa utvalda element ur svensk media rapporterade kring 

attackerna den 7e juli 2005 i London utifrån en diskursanalys. Uppsatsen kommer att reducera 

sig till artiklar, ledare, krönikörer osv. i två av Sveriges mest läsande tidningar, Aftonbladet en 

socialdemokratisk kvällstidning och Expressen som är en liberal kvällstidning. 

 

1.1 Syfte 

 

Hela det arbete som lagts ner på denna uppsats kretsar kring ett huvudmål; en analys för att 

eventuellt upptäcka en orientalistisk diskurs. 

Syftet med uppsatsen blir att undersöka hur (en utvald del av) svensk media rapporterar kring 

terroristattackerna den 7e juli 2005 i London. Genom att analysera en rad artiklar i Expressen 

och Aftonbladet vill uppsatsen undersöka huruvida det eventuellt går att hitta spår av en 

orientalistisk idé såsom Edward Said kom att förstå begreppet. Med andra ord blir syfta att söka 

avtäcka eventuella maktstrukturer som möjligtvis objektifierar den andre, dvs. orienten och 

orientalen. 

 

 

1.2 Frågeställning 

 

I frågeställningsdelen skall uppsatsen centrala frågeställningar redogöras för. Syftet uttrycker 

de övergripande incitamenten bakom uppsatsen tillkommelse. Frågorna skall däremot precisera 

vad undersökningen är ute efter, dvs. de konkreta föremålen för hela arbetet.  

Den första centrala frågeställningen lyder:  

Sker det objektifiering av den andre, dvs. av orienten (plats) eller orientalen (individen), utifrån 
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Saids teori om orientalism, i de utvalda artiklarna? 

Sker det en tydlig uppdelning av Vi och De som uttrycker ett maktförhållande i de utvalda 

artiklarna? 

 

 

 

 

1.3 Avgränsning  

 

Det säger sig självt att en studie inom ramen för en C-uppsats måste begränsas och reduceras till 

vissa specifika frågor. Vad som bör understrykas i detta fall är att: trots att denna uppsats 

undersöker svensk media så uttrycker den ingalunda något om svensk media i dess helhet. Vad 

den i bästa fall kan konstatera något om är reducerat till ett urval av två av Sveriges största 

tidningar, Expressen och Aftonbladet. Därtill är det material som valts ut, det vill säga de 

artiklar som valts ut, begränsade inom en viss tidsram. Istället för att ge en helhetlig bild av 

svensk media, söker denna uppsats genom intensiv närläsning konstatera något om ett utvald 

empiriskt material, för att sedan härleda de eventuella resultaten till de teoretiska 

ståndpunkterna. Även om de båda tidningarna skiljer sig ideologiskt, så är det ej denna uppsats 

avsikt att förklara hur en viss rapportering av Expressen är ”liberal” eller hur en viss 

rapportering av Aftonbladet är ”socialdemokratisk”. Uppsatsen söker blott efter en eventuell 

orientalistisk beskrivning i de respektive tidningarna och, om nu rapporteringen skulle visa sig 

vara olika, så skulle denna undersökning enbart konstatera denna olikhet, även om en 

härledning till olika ideologiska hållningar skulle vara av stort intresse. 

Det skulle onekligen ha varit intressant att tillfogat en kvantitativ komplettering till uppsatsen. 

Detta, för att exempelvis undersöka hur svenska studenter vid en utvald högskola betraktar 

Orienten. En av frågorna skulle exempelvis kunna lyda som följande: Vad förknippar du med 

ordet orienten?  

Utifrån de utrönande svaren skulle man möjligtvis kunna peka på några av de förvrängda 

föreställningar som Edward Said menar väst producerar och reproducerar om öst, dvs. orienten.  
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Återigen, det kan inte tillräckligt betonas, bör här klargöras att diskursanalyser uppehåller sig 

vid små mängder material. Detta för att kunna påvisa ett eventuellt tankemönster, ett viss sätt att 

betrakta verkligheten som ger sig till känna i dolda strukturer. Det är alltså den kvalitativa 

närläsningen som är av intresse i denna undersökning.  

 

 

 

2 Metod och material 

 

 

Metoddelen är en essentiell del av uppsatsskrivandet, ty den utgör dess vetenskapliga grund. 

Begreppet metod implicerar att uppsatsen skall skrivas utifrån en viss infallsvinkel som utifrån 

sig själv kommer att fixera det förestående ämnet inom en så kallad vetenskaplig ram. Metod är 

läran om förfaringssättet, dvs. det sätt på vilket arbetet skall genomföras. Det är givet att valet 

av infallsvinkel kommer att påverka resultatet på denna undersökning. 

 

Denna uppsats utgår från en diskursanalys. Diskursanalys är en sorts textanalys, som sådan är 

dess huvudsakliga syfte att arbeta med texters roll och definiera talarens och mottagarens roll. 

Olika textanalyser kan appliceras för att studera denna relation mellan mottagare och talare. 

Exempelvis kan argumentationsanalysen användas för att pröva olika påståendens reliabilitet 

och valididet. Retoriska analyser kan genomföras i ljus av talarens etos, patos och logos, för att 

sedan undersöka effekten på åhöraren. Textanalyser är med andra ord viktiga vad gäller kritik 

av påståendesatser, men även för att rent vetenskapligt härleda text till olika retoriska knep. Det 

som dock utmärker diskursanalysen, den form av textanalys som denna uppsats tar avstamp i, är 

att den, utöver ren kritisk granskning, också undersöker huruvida det sagda ordet bär på 

ideologiska eller moraliska implikationer. Kärnan i denna insikt ligger däri att diskursanalysen 

vill påvisa att tal och skrift är betingade av en mängd faktorer, och därmed inte bär på en given 

sanning. Dessa faktorer skall förstås som de verktyg som olika diskurser i olika sammanhang 

brukar för att höja, bekräfta, reproducera och hylla sin egen diskurs och för att konsekvent 

smutskasta, nedvärdera och svartmåla en annan. Det diskursanalysen vill säga oss är att det 
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pågår ett maktspel mellan olika diskurser. Följaktligen blir diskursens huvudsakliga syfte att, 

genom mångfaldiga verktyg och metoder, legitimera sin makt, höja den till en universalism och 

strida mot allt som ifrågasätter dess giltighet. I boken Textens mening och makt skriver 

Bergström och Boreus följande: 

 

 

 

Diskursanalys är ofta inriktad på makt. Oavsett om man ser diskurser som 

gränssättare avseende vad som får sägas och av vem, blir följden att diskurser handlar 

om makt. Diskursen har vissa implikationer: den rekommenderar vissa handlingar 

och en viss praktik
i
. 

 

  

Den konsekvens som påpekas i det ovangivna citatet manifesteras i det maktspel som föregår 

mellan olika diskurser. Det sätt på vilket en rådande diskurs avvärjer varje hot mot sin existens 

kan sammanfattas med ett begrepp som ofta förknippas med en av diskursanalysens största 

teoretiker, Michel Foucault, nämligen utestängningsmekanismer
ii
. Dessa 

utestängningsmekanismer kan kort förklaras som ett antal procedurer vars syfte är att bortgallra 

icke-accepterade inslag inom en viss diskurs genom exempelvis en uppdelning i förnuft kontra 

oförnuft, tradition kontra icke-tradition, sjukt kontra friskt osv. Men den kanske tydligaste 

uppdelningen vad gäller utestängningsmekanismer, och som måhända är den mest relevanta i 

relation till denna uppsats, är den i Vi och De. Vi och De tänkandet uttrycker en distinktion som 

är ett grunddrag för identitetskapande. Tanken utgår ifrån att identiteter alltid skapas i relation 

till en annan. Det är en konstruktion som genom tydliga gränslinjer definierar den andra 

identiteten mot vilken den sedan skapar sin egen. Denna identitetskonstruktion beskrivs ofta 

som det effektivaste sättet för en diskurs att skydda och bevara sin hegemoni. Diskursen (Vi) 

förknippar sig själv med olika värden som är upphöjda och tillsynes allmängiltiga. Genom att 

definiera sitt vara som det goda blir det tydligaste sättet att förstärka detta goda att projicera allt 

som är av motsatt karaktär på den andre (De). Allt har sin motsats. Och det som inte inbegrips i 

den rådande diskursen blir med kategorisk nödvändighet hänvisat till det negativas sfär. 

Vid en läsning av Edward Saids Orientalism blir man strax medveten om de orsaker som låg till 

grund för den, enligt Said, falska återgivningen och forskningen av orienten som bedrevs av så 
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kallade orientalister. Said betonar starkt: i och med att orienten var en plats för ekonomisk och 

politisk vinning så var en negativ beskrivning av dess folk en nödvändighet för att legitimera en 

erövring. Med andra ord var väst tvungna att definiera orienten som en plats för bakåtsträvande 

primitivism, barbarsim osv. för att bevisa att de var beroende av deras hjälp för att hinna ikapp 

den moderna världen. Relationen till den kontinentala diskursanalysen är mycket tydlig i Saids 

verk, det är just Foucauldiansk diskursanalys som den utgår ifrån.  

Trots att denna analys inte på direkta vägar undersöker de eventuella materiella orsaker som 

ligger till grund för olika yttranden utan istället uppehåller sig vid själva språket och de 

makttendenser som kan tänkas finnas däri, så är det av stor vikt att förstå Edward Saids analyser 

i detta ljus.  

Att språk är färgad av olika intressen och begär är den grund på vilken diskursanalysen är 

byggd, dessa intressen och begär är i sin tur beroende av en politisk och social verklighet som 

diskursen söker bevara, förstärka och avvärja varje hot. I boken metodpraktikan skrivs följande 

om diskursanalysen och språkets innebörd. 

 

Diskursanalyser utmärks, förutom intresset för maktförhållanden, av uppfattningen 

att språket är med och formar verkligheten. Texter och andra mänskliga uttryck 

tillskrivs avgörande betydelse för hur människor uppfattar världen. För många 

diskursanalytiker är angreppssättet en del av ett helt paket som innehåller 

epistemologiska antaganden om språkets roll i den sociala konstruktionen av världen 

och en målsättning att bedriva kritisk forskning som utforskar maktrelationer i 

samhället och formulerar normativa perspektiv varifrån maktrelationerna kan 

kritiseras
iii

. 

 

I textens mening och makt beskrivs uppfattningen om språket som ”en syn på språk och 

språkanvändning som innebär att språket inte kan uppfattas som ett neutralt instrument för 

kommunikation
iv

”. Språket betraktas som en spegel av diskursens inre rörelser och maktbegär. 

De är inre därigenom att de till det yttre är porträtterade som förnuftiga, rationella, upplysta, 

universella etc. Som bildare av verkligheten, genom att vara bärare av tendentiösa värderingar 

tillskrivs språket och dess användning en fundamental betydelse. Språket är i sig själv ett 

instrument för makt. Detta innebär, förutom den aktiva hyllningen av den egna diskursen, att 

språket ur sig själv, genom att vara traditionstyngd, kontextuell, relativ, eller helt enkelt för att 
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språk är olika, talar om saker olika. Med andra ord kan språk betraktas som en diskurs för sig 

själv som även passivt, omedvetet försvarar sig själv, sin diskurs. För att förtydliga det sagda; 

 

Diskursanalysen fokuserar på högre grad diskursiva relationer, som är någon form av 

språkliga uttryck, en relation mellan grupper. Diskursanalys är således ett studium av 

samhällsfenomen där språket står i fokus. Oavsett inriktning av diskursanalys har den 

ett alldeles bestämt sätt att se på språk och språkanvändning. Språket återger inte 

verkligheten, utan bidrar till att forma den.  

 

För att återigen knyta till Said så kan västs definition av öst (såsom det beskrivs i orientalism) 

ses som en aktiv förvrängning av språket för att gynna materiella intressen. Men språket 

betraktas även som en mänsklig egenskap som ej är förmögen att fånga verkligheten såsom den 

är i sig själv eller bör vara, som sagt, den bildar till att forma den – på gott och ont.  

 

Diskursanalys blir relevant i relation till denna uppsats då ämnet för undersökning är en rad 

yttranden skrivna i svensk medias kanske största tidningar, och för att analysera huruvida 

språket kan tänkas bära på spår av det som Edward Said kallar orientalism. Genom att använda 

de metoder som diskursanalysen bjuder kan undersökningen kritiskt granska utsagor som 

tillsynes är neutrala och gör krav på att blott återge verkligheten. Det som kanske skiljer 

diskursanalyser från andra vetenskapliga infallsvinklar, metoder, är det faktum att 

diskursanalysen utgår från att makt finns, vare sig vi genomför en undersökning eller ej. Med 

andra ord förutsätter diskursanalysen makt. Om vi återgår till språkets betydelse inom 

diskursanalys så konstaterades det att språk är i sig självt ett maktmedel genom att vara bärare 

av värden som enbart kan fånga verkligheten i en kontextuell bemärkelse. I och med detta 

betraktas all språkanvändning, i strikt teoretisk mening, som en utövelse av makt. Det 

ovansagda kommer förhoppningsvis att bringas i en mer gynnsam dager under 

validitetsdiskussionen. Exempelvis kan man fråga sig själv, varför göra diskursanalyser när vi 

redan har förutsatt att makt finns? Detta kommer att dryftas utförligare.  

Vad som dock är av vikt att förstå är att diskursanalysen, genom att förutsätta maktutövning 

innan analysen, på så vis blir en form av teori, eller en hybrid mellan teori och metod, samtidigt. 

Diskursanalysen erbjuder verktyg för att utföra analyser genom exempelvis att leta efter 

utestängningsmekanismer, på så vis är den en metod, då den lär ut förfaringssättet. Men, genom 
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att förutsätta att något kommer att hittas i texten förefaller den tillika vara en teoretisk 

utgångspunkt.  

I textens mening och makt skrivs följande om diskursanalysens dubbla egenskaper: 

 

Diskursanalys inom samhällsvetenskaperna kan betraktas som en vetenskap och 

samhällsteori. Inriktningen förknippas med vissa övergripande uppfattningar om vad 

som utmärker sociala relationer och språket i vid mening. Diskursanalysen kan också 

sägas förorda en forskningsmässig inriktning på frågor om makt och identitet, men 

tona ned betydelsen av samhälleliga aktörer. Men diskursanalys kan också uppfattas 

som en metod, ett viss sätt att analysera texter
v
. 

 

För att en undersökning av denna sort, dvs. en kvalitativ undersökning, skall genomföras, är det 

nödvändigt att begränsa det empiriska materialet till en storlek som är gynnsam och förenlig 

med den valda metoden. Sålunda har det urval som gjorts reducerats till två av Sveriges mest 

lästa tidningar, Expressen och Aftonbladet. Dessa två tidningar skiljer sig i en rad avseenden. 

Vidare antas det att de båda tidningarna skiljer sig ideologiskt och representerar olika synsätt. 

Expressen betraktas ofta som en liberal tidning, medan Aftonbladet anses vara lagd åt det 

socialdemokratiska hållet. Av den anledningen torde respektive tidnings återgivningar av 

politiska händelser, i detta fall rapporteringen kring terrorattackerna den 7e juli 2005, vara 

olika. Det antas i varje fall att medierapporteringen skall skilja sig i några avseenden.  

För att genomföra urvalet av artiklar har en sökning i både Expressens och Aftonbladets 

respektive arkiv gjorts. De ord som söktes var terrorism, juli, London, 2005. och sedan 

användes en mängd texter, dvs. artiklar, krönikor, ledare, debattartiklar osv. från och med 7e 

juli 2005 tills 1a augusti samma år. Genom att begränsa tidsramen på detta sätt kommer 

förhoppningsvis materialet vara rikt innehållsmässigt. Och med tanke på att de utvalda 

artiklarna rapporterar tiden precis efter terrorattacken är förhoppningen att fånga den 

omedelbara reaktionen och tankarna i de respektive tidningarna.  

Vad gäller valet av Edward Saids magnum opus, Orientalism, så räknas den av de flesta som 

den rikaste källan kring tänkande om orientalism osv. Orientalism räknas även som ett av de 

viktigaste verken inom det postkoloniala tänkandet. I relation till föremålet för denna 

undersökning, dvs. det empiriska materialet – terrorattackerna i London 2005 – förefaller valet 

av Edward Saids tes väldigt naturlig. Då roten till attackerna spårades till vissa element av det 
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geografiska området som Said omtalar i sin bok, tycks dennes teoretiska ramverk erbjuda de 

mest fruktsamma verktygen för att pröva teorin. I teoridiskussionen nämns en bok som heter 

Orientalism i Sverige. Denna bok innefattar en rad skrifter som analyserar och uppmärksammar 

förekomsten av Orientalism i Sverige. Även om denna bok inte utgör huvudkällan till denna 

uppsats så har den valts då den anses bidra till att vidga förståelsen för Orientalism och även 

belysa att det pågår en debatt i Sverige. För att i större mån göra förståelsen för metoddelen 

begriplig har uppsatsen använt sig av två samhällsvetenskapliga böcker. Den ena är Textens 

mening och makt och den andra är Metodpraktikan. Båda böckerna har utförliga diskussioner 

kring diskursanalysen och har varit mycket behjälpliga för förståelsen av en metod som allmänt 

anses vara en mycket komplicerad vetenskaplig infallsvinkel.  

 

2.1 Validitet  

 

Validitetsdelen skall försöka förklara hur den valda metoden är vetenskaplig hållbar, dvs. 

huruvida den kan brukas för att analysera och ge svar på samhällsvetenskapliga frågor. Den 

skall därtill söka redogöra för den kritik som finns mot diskursanalysen för att på så sätt kasta 

ljus över metodens nackdelar och fördelar. Innan en redogörelse för detta kommer till stånd är 

det här på sin plats att göra några inledande påpekanden. Det som kännetecknar en vetenskap är 

att den genom analyser och diverse prövningar skall kunna fälla ett organiserad, verifierbart 

omdöme om en utvald fråga. Därmed är det ej givet, eller inte möjligt för den saks skull, att fälla 

ett omdöme som kan göra anspråk på absolut sanning. Istället skall de vetenskapliga ansatserna 

ses som intellektuella verktyg för att eventuellt belysa några dunkla ytor och bringa klarhet i 

specifika frågor.  

I metoddelen diskuterades diskursanalysen och dess innebörd. Det konstaterades att 

diskursanalysen förutsätter att makt genom sina dubbla egenskaper som både 

samhällsvetenskaplig teori och metod. Den spontana reaktionen på ett sådant förhållande 

förefaller vara; om diskursanalysen förutsätter makt, dvs. utgår från att något (makt) kommer 

att upptäckas innan en undersökning kommit till stånd, vad är då meningen med 

diskursanalysen, vari ligger dess värde? Och vad skulle diskursanalysen mål vara? Ty vi antar 

någonstans att kunskap och vetenskap syftar på att uttrycka något om mänskliga förhållanden, 

att belysa problem och tankespöken och därigenom indirekt eller direkt bidra till att verka i 
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människans tjänst. Vad säger då diskursanalysen om förändring? Om vi upptäcker en 

maktstruktur genom att avtäcka dess dolda mekanismer (som exempelvis Vi och De 

strukturen), kommer då inte denna upptäckt att blott avlösas av en ny maktstruktur (om vi alltid 

förutsätter makt)? Detta är en kritik av diskursanalysen som ofta påpekas. I textens mening och 

makt diskuteras dessa frågeställningar ingående av Bergström och Boreus. 

Vid en närmare analys av diskursanalysen kommer man dock i kontakt med dess förtjänster och 

inser även dess värde. Diskursanalysen kanske mest essentiella egenskap består däri att den 

vägrar ta någonting för givet. På så vis riktar den sin kritiska blick mot institutioner och 

traditioner som gör krav på att vara neutrala och legitima.  

Vad gäller dess utstakade syfte att blotta dolda makstrukturer och den följande kritiken att detta 

möjligtvis är lönlöst, ty makten ersätts av en ny maktordning, så kan det till diskursanalysen 

försvar sägas: även om makt förutsätts, dvs. att det pågår en dold maktutövning i alla 

samhälleliga relationer, så är vi således ingalunda totalt införstådda med maktens verkningar, 

dess uttryck, dess uppsåt och dess sätt att fungera. Om diskursanalyen kan påvisa ett samband 

mellan ett tillsynes neutralt språk som i själva verket försvarar och legitimerar en dold social 

orättvisa, och därtill påpeka denna orättvisas grund, så är diskursanalyser av detta slag mycket 

värdefulla. Sedan behöver inte begreppet makt i sig vara ett negativt begrepp. Maktens 

skepnader är mångfacetterade och inte alla behöver vara ett tecken på förtryck. Det råder alltså 

en distinktion mellan makt som förtryck och makt i sig. Om vi skulle nödgas uttrycka en 

intersubjektiv utsaga om makt, dvs. en uppfattning som mer eller mindre anses vara allmänt 

accepterad, så skulle den måhända se ut på följande vis: att staten, som en säkerhetsåtgärd, 

fastställer en fartgräns för bilkörning som ligger på 90 km/t, så är detta givetvis ett sätt att utöva 

makt – människor underkastas en gemensam lag – men på inget sätt ett förtryck. Med andra ord 

behöver inte makt i sig betraktas som en negativ kategori, det kommer an på dess uttryck, som i 

de flesta fall är dolt och höljt i det neutrala. Diskursanalysen vägran att ta något för givet och 

dess förutsättning av makt skall sålunda betraktas som en metod som oavbrutet kräver 

bevisföring från den eller det som gör krav på att besitta sanningen. Denna alltigenom kritiska 

inställning är en metod som ställer det sunda kravet att alltid bevara en genomskinlighet mellan 

den tillsynes legitima maktutövningen och maktens föremål. 
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3. Teori 

 

 

I denna del skall den teoretiska ramen för denna uppsats förklaras. Teoridelen är den del av 

undersökningen som bestämmer den tankemässiga utgångspunkt som hela uppsatsen skall ses i 

relation till och är därmed av stor vikt. Härtill skall eventuell kritik av teorin belysas för att på så 

sätt, i viss mån, undersöka dess relevans och aktualitet. På så sätt kommer teorin att sättas i ett 

sammanhang vilket förhoppningsvis kommer att underlätta förståelsen av varför den har valts i 

denna uppsats. 

 

Denna undersöknings teoretiska utgångspunkt tar avstamp i Edward Saids banbrytande verk 

”Orientalism”. Tanken om Orientalism grundar sig, enligt Said, på ett förhållningssätt mellan 

Öst och Väst, eller om man vill, Orienten och Occidenten. Genom sina studier söker Said påvisa 

att allt sedan kolonialismen, och då främst med Napoleons ökända fälttåg i Egypten 1789, har 

en bild av Orienten och dess folk skapats som står i diametral motsättning till väst. Said hävdar 

att Orienten definierades som en plats för primitivism, barbarism, lathet, bakåtsträvande, kort 

och gott en plats där tiden och människorna stod stilla. Denna bild stod i direkt motsats till väst 

som var en plats för framåtskridande, humanism, modernisering, förnuft osv.  

För att ge underlag till sin teori undersöker Said ett enormt fält av historiska dokument, men 

tillika verk inom litteratur som haft sina motiv från Orienten. Som redan påpekats tillskriver 

Said Napoleons fälttåg i Egypten en särskild roll i sina undersökningar. Enligt Said 

representerade det något nytt i europeisk kolonisering, nämligen att det utöver den traditionella 

utplundringen skulle lägga Egypten: 

 

 helt öppet, att göra det totalt tillgängligt för europeiska undersökningar. Från att ha 

varit ett land höljt i dunkel och en del av Orienten som dittills endast varit känd i 

andra hand genom de första resenärernas, forskarnas och erövrarnas bragder skulle 

Egypten bli ett fält för fransk lärdom
vi

  

 

Således åtföljdes Napoleons fälttåg av en ensemble som bestod av olika vetenskapsmän såsom 

lingvister, botaniker, etnologer, orientalister, konstnärer, naturvetare osv. som hade till uppgift 
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att på alla möjliga sätt forska fram fakta och konkludera saker om Orienten. Ytterligare en sak 

som Said betonar och som är av avgörande roll är att dessa vetenskapsmän, givetvis även 

Napoleon själv, hade en förutfattad föreställning om Orienten. Denna möjliggjordes av det 

material som fanns i Europa om Orienten i form av litteratur och statshandlingar, men även av 

myter och berättelser. Detta är av stor vikt för Said. Då fransmännen, Napoleons ensemble, rent 

fysiskt inte hade varit i Orienten förut, så utgjordes den utgångspunkt varifrån de bedrev sin 

forskning av förvrängda föreställningar som redan hade dömt De andra till det underlägsna.  

 

Said undersöker de massiva volymer av kunskap om Orienten som genererades under Europas 

stora kolonialtid och undersöker de i den kontext varifrån de uppstod, nämligen den koloniala. 

Dessa två komponenter är för Said intimt förknippade och kan inte tänkas utan varandra, dvs. 

det faktum att kunskap frambringades under en tid då enorma politiska erövringar gjordes. Vad 

Said vill visa med detta faktum är att de fakta som forskades fram om Orienten tjänade det 

politiska syftet till Europas stora kolonialtåg i Orienten. Det var med andra ett 

kunskapsalstrande för Europas stora kolonialtåg med det utstakade målet att legitimera och 

dessutom förnuftiggöra kolonialismen. Konsekvensen av detta, hävdar Said, var att 

kolonisatörernas främsta uppgift blev att lägga störst fokus på att i förnuftets namn skyla över 

ett företag som i själva verket bestod av förslavning, erövring, massakrer, plundring osv. Vad 

Europas orientalister, dvs. de vetenskapsmän som bedrev forskning i Orienten, snabbt 

konstaterades, enligt Said, var att  

 

Orienten existerade kort sagt som en uppsättning värderingar som inte var anknutna 

till den moderna tidens verklighet utan till en rad uppskattade kontakter som den haft 

med en avlägsen europeisk forntid
vii

 

 

Med detta menas att Orienten var en plats som låg efter tidens utveckling, att det var efterblivet, 

och vidare att de värderingar som fanns var inte produkter av Orienten utan det forna Europas 

förtjänst. Detta summerar en central tanke som enligt Said genomsyrade det västerländska 

tänkandet på den tiden, nämligen det faktum att Orienten inte kunde företräda sig själva, utan 

var tvungna att bli företrädda – av väst. På så sätt blev Orienten ett föremål för forskning och en 

massa saker konkluderas om det, dock inte av de människor som levde i Orienten, utan av 
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europeiska vetenskapsmän, utifrån sina egna värdeskalor. Den motsättning som uppstod mellan 

ett Europa upphöjt i den franska revolutionens anda med dess teknologiska överlägsenhet och 

Orienten som var stadd i fattigdom, gav upphov till en synsätt som försköt den senare till det 

primitiva, lata, bakåtsträvande, efterblivna. Said hävdar att en uppdelning skedde, som i själva 

verket berodde på materiella förutsättningar, men som kom att tillskriva olika egenskaper, 

orättvisa egenskaper, till Öst och Västs essens. Med andra ord skapades en uppdelning som 

höjde den ena sidans natur över den andra.  Mot bakgrund av detta hävdar Said att den 

vetenskapliga forskningen kring Orienten som kulminerade med Napoleons fälttåg, vilade på 

totalt falska grunder. Vidare menar Said att den akademiska och kulturella traditionen om 

Orienten, efter koloniseringen, gav upphov till en rad förvrängda föreställningar som 

institutionaliserades i Europa, blev lärostoff för undervisning, föremål för populärkultur i 

egenskap av litteratur, teater, musik osv. och lade grunden för vidare forskning om Orienten. På 

så vis producerades en disciplin som grundades på orientalistiska studier, orientalism blev en 

västlig vetenskap. Said skriver att Orienten blev den motsats på vilken Europa och väst kunde 

höja sig genom att tillskriva det värden som stod i motsats till dess egna, och han hävdar att 

dessa genomsyrar våra föreställningar om öst och väst. Said skriver;  

 

Kort sagt från begynnelsen av sin historia fram till idag har Orientalismen som 

tankemönster för förståelse av det främmande för det mesta uppvisat den synnerligen 

beklagansvärda tendens man finner hos all form av kunskap som är baserat på sådana 

benhårda distinktioner som öst och väst: att kanalisera tänkandet i en östlig och en 

västlig del
viii

 

 

Det ovannämnda förhållningssättet mellan Occidenten och Orienten kommer enligt Said till 

uttryck genom två former som i grunden förmedlar samma sak, nämligen att framställa 

Orienten såsom västs motsats, en underlägsen motsats.  

Den första framställningsformen är den som redan nämnts som uttrycker Orienten såsom en 

plats för primitivism, barbarism, en plats som är oförmögen att rätta sig efter den moderna 

tiden, en plats som halkar efter väst och dess utveckling. Detta synsätt underställer öst väst och 

förskjuter de båda parterna till olika sidor av det moraliska spektrumet. Den andra 

framställningsformen är en som uttrycker beundran för Orienten, men gör detta på ett sätt som i 

sin kärna har som avsikt att underordna det. Said åsyftar det - enligt honom – faktumet att 
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Orienten framställs såsom en plats för mysticism och exotism där inslag såsom flygande mattor, 

harem, kurtisaner, eroticism, sensualism, andlighet, överdriven tro, kort och gott en plats som 

helt och hållet var insvept i myter och sagor. Detta framställningssätt tjänar enligt Said ett 

mycket viktigt syfte i att det avskärmar väst från öst. Genom att belägga beskrivningen av 

Orienten med mystiska termer så menar Said att man hamnar i tom eskapism, dvs. att man 

sysslar med saker som ej har någon verklighetsförankring. Konsekvensen av detta blir att 

Orienten framställs såsom något icke-rationellt, något icke-trovärdigt, till skillnad från det 

rationella väst. På sin höjd blir det ett föremål för njutning i form av litteratur och filmer som 

förkroppsligar denna eskapism och fantasi. Vidare leder den mystifierade framställningen av 

Orienten, enligt Said, till att människorna där inte tillskrivs en individualitet, dvs. en egen vilja 

och tankeförmåga där olika beteenden förklaras som individuella strävanden. Individualismen 

upplöses i de övernaturliga krafter och den sagolika värld som förlänar öst med en 

predestinerad karaktär, dvs. att människorna i orienten blott drivs av en överdriven andlighet 

som styr deras handlingar. 

De ovanbeskrivna sätten att framställa Orienten har, enligt Said, genom vår teknologiska tid 

blivit mycket frekventa och normaliserade. I ett upplysande stycket skriver han:  

 

Televisionen, filmen och alla andra mediers resurser har tvingat in informationen i 

alltmer standardiserade former. När det gäller Orienten har denna standardisering 

och kulturella stereotypisering stärkt det grepp om artonhundratalets akademiska och 

konstnärliga demonologi kring den ”mystiske orienten” hade om själarna. Det gäller i 

alla högsta grad sättet att uppfatta mellanöstern
ix

 

 

I media hävdar Said att orientalen framställs som en högst liderlig människa, som en ohederlig 

brottsling
x
. 

 

I grund och botten handlar Orientalism, såsom Said har kommit att använda begreppet, att 

skapa Den Andre. Det handlar om att konstruera en motsats vars roll blir att bära alla de värden 

som man själv negerar och föraktar, i syfte att höja sig själv. Ordet konstruera blir enligt Said 

avgörande, ty kunskapen om Orienten har ingen i-sig karaktär, dvs. är inte en kunskap 

oberoende av det som tillkommit den av människan, utan är helt och hållet en mänsklig produkt 

som kommit till stånd genom ett utstakad politiskt mål – kolonialism. 
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3.1 Teoridiskussion 

 

Över 30 år har gått sedan Said publicerade Orientalism. Sedan dess har diskussionen kring 

orienten, i synnerhet i akademiska kretsar, inte kunnat överse Edward Saids maningar. I Sverige 

har debatten varit livlig där olika röster både kritiserat och tillämpat Saids teori. Den kanske 

starkaste kritiken mot Saids teori, utifrån ett svenskt perspektiv, är måhända det nära 60 sidor 

långa förordet till den svenska utgåvan av Orientalism. Förordet är författad av Sigrid Kahle, 

dotter till en av Sveriges största orientalister under 1900-talet, Henrik Samuel Nyberg
xi

. I sitt 

långa förord hävdar Kahle att Sverige inte varit skyldig till den förfalskade kunskapsproduktion 

om orienten som Europas stormakter, Frankrike, England, Tyskland och USA var. Hon påstår 

nämligen att Sverige, genom att inte vara en stor kolonialmakt, dvs. inte erövrade stora 

områden och inhemska befolkningar, inte var angelägna om att konstruera en negativ 

uppfattning av öst i syfte att legitimera ”upplysta” och ”humana” koloniala fälttåg. Således 

hävdar Kahle att Said begår ett misstag när han gör rigida uppdelningar såsom väst kontra öst, 

osv. Tvärtom hävdar författaren att den orientalistiska vetenskaps som bedrevs av Svenska 

forskare, bedrevs på sunda grunder. Hon stärker sin tes genom att påpeka att Sverige vid flera 

institutioner, Uppsala, Lund, Stockholm m.m. erbjuder studier i orientalism.
xii

 

Trots detta finns det starka svenska röster som skriver om förekomsten av orientalism i Sverige. 

Ett exempel på detta är de fem olika skrifter som är samlade i den av Moa Mattis redigerade 

boken Orientalism på svenska. I detta verk finns undersökningar som hävdar att Sverige bidrar 

till uppdelningen mellan öst och väst som oförenliga motsatser. Magnus Berg, en av författarna, 

beskriver exempelvis hur även Sverige reproducerar denna uppdelning genom konsumtion och 

krav på populärkultur, något Berg kallar populärorientalism. I motsättning till Kahle skriver 

Berg vid ett tillfälle: 

 

 det är viktigt att här inskjuta att begreppet Orienten inte syftar på ett stycke konkret 

geografi: ett antal platser och miljöer som man kan resa till och vistas i. Orienten är 
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snarare ett språkligt begrepp. Det syftar på de traditioner och konventioner som 

genomsyrar de västerländska beskrivningarna av ”verklighetens Orient”
xiii

 

 

Här åsyftas att orientalism är ett visst sätt att tänka om orienten som överskrider den fysiska 

närvaron av orienten (som fallet med kolonialism). Därmed menar Berg att Sverige, om än inte 

en kolonialmakt, ingalunda är immun mot orientalistiska tankestrukturer.  

Christian Catomeris, en av författarna i Orientalism på svenska, avvisar också idén om att 

Sverige stått utanför den orientalism som Said talade om. I sin text, Svartmuskiga bandittyper, 

påvisar Catomeris, genom bland annat litterära exempel från Strindberg
xiv

, hur negativa 

föreställningar om den andre  även florerat i Sverige.  
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4. Analys 

 

I analysdelen skall det empiriska materialet underkastas en prövning av det teoretiska 

påståendet. Detta sker främst genom de analysverktyg som den utvalda metodansatsen 

erbjuder, samt i samverkan med frågeställningarna och det undersökningens syfte. 

 

4.1 Analys av artiklar i expressen 

Den första artikel, skriven av expressens ledarredaktion, som är föremål för denna analys är en 

skriven den 7e juli 2005, dvs. dagen för terrorattackerna i London. Men det bör 

uppmärksammas att vid tiden då artikeln skrevs hade Al-Qaida redan tagit på sig ansvaret för 

dådet. Med andra ord var terroristerna från det området som är viktigt i denna uppsats – främre 

orienten, det området som vi känner som mellanöstern.  

Artikelns rubrik lyder ”vi måste slå tillbaka
xv

”. Ett tydligt Vi är därmed konstaterat i 

inledningen. Och detta Vi nämns ofta i samma mening som det ”fria” eller ”öppna” samhället. 

Det fria och öppna samhället är alltså detta Vi:s boning. Med konstaterandet av Vi uttrycks med 

logisk nödvändighet (vare sig det är avsiktligt eller ej) något som Vi är avskiljt ifrån och som 

inte ”bor” i det fria och öppna samhället. Motparten till Vi är, som det antytts tidigare i 

uppsatsen, De. Dessa ”De” är terroristerna som beskrivs som människor med ” en perverterad 

form av islam, starkt naziinfluerad, extremt våldsromantisk och hatisk mot den moderna värld 

vi känner som vår”
xvi

.  

Som det framgår i citatet beskrivs även den moderna världen, dvs. den plats i världen (främst 

väst) som har hög teknologisk och industriell utveckling, i termer av vår – en annan form av Vi. 

Det fria och öppna samhället är den moderna världen, den värld som är vår, som dessa 

terrorister vill underminera genom terrorism. Terroristerna är alltså i denna mening 

antimoderna, ”bakåtsträvande” och emot det som i våra dagar benämns som ”utveckling”, 

egenskaper Said i sin teori menar är typiska för falsk återgivning av orienten. Det negativa som 

skrivs om terroristerna brukar, men inte alltid, isärhållas från det som i artikeln kallas för 

”demokratins vänner”, dvs. de muslimer som är emot terroristerna och för det öppna och fria 

samhället som är vårt, det vill säga, i grunden inte deras. Vidare uttrycks i motsättning till det 
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som av Said och i den kontinentala diskursens anses vara essentiellt, nämligen att man i 

diskursanalysen inte gör skillnad på det som sägs och görs, att ” det är en myt att 

al-Qaida-terrorismens rötter är fattigdom och amerikansk hybris”. Utifrån den metodologiska 

ansatsen att man ”inte gör skillnad på det som sägs och görs” dvs. att ideologi och handlingar är 

intimt förknippade och föranleder varandra, så skulle det gjorda – terroristattackerna – också 

kunna betraktas som en reaktion på djupt rotade materiella orsaker som exempelvis sociala 

orättvisor, extrem fattigdom och missnöje. Längre fram i analysdelen kommer exempel från 

Aftonbladet att visa på åsikter som bejakar denna syn och antagandet att terrorism frodas i 

social och politisk misär.  

Istället beskrivs terroristerna rent ideologiskt drivna, på det idémässiga planet, dvs. – oberoende 

av en social verklighet – och som motståndare till vår moderna värld. 

I en annan artikel skriven den 8e juli 2005 lyder rubriken ”kriget som vi måste vinna
xvii

”. Detta 

Vi definieras några rader efter rubriken som ”vi i västerlandet
xviii

” och västerlandets 

motståndare, i detta fall Al-Qaida, beskrivs som fiender som ” känner hat mot det moderna, mot 

demokratin, mot det välstånd som marknadsekonomin och frihandeln gett västvärlden. Och har 

bestämt sig för att föra ett brutalt och skoningslöst krig mot västvärlden”.
xix

 Uppdelningen i Vi 

och De är tydlig uttryckt, där det återigen den västerländska moderniteten, demokratin och 

marknadsekonomin som är under attack. Även om artikelns författare i slutet påpekar att även 

oskyldiga i Irak drabbas och att de förtjänar vårt stöd och vår solidaritet, så verkar dessa inte 

vara en del av det moderna samhället i väst, dvs. de utgör inte den huvudsakliga fienden. På så 

vis tycks uppdelningen mellan öst och väst förstärkas. Vidare uttrycks i artikeln att fienden har 

som mål att ”förgöra det öppna "gudlösa" västerlandet
xx

” en antydning som kan tolkas som 

ytterligare en vidgning av klyftan mellan öst och väst. Öst, i synnerhet mellanöstern, är en del 

av världen där religionen utgör ett vardagligt inslag i människors liv. Att benämna fiendens 

huvudsakliga mål som det gudlösa västerlandet förefaller vara ett sätt att exkludera människor 

från mellanöstern från det element som tycks vara det terroristernas huvudmål, nämligen 

gudlösheten. På så vis tycks de människor i mellanöstern som inte är terrorister inte vara ett 

föremål för fiendens terror då de delar en gemensam sak – tron på Gud, därtill en Gud från 

samma religion. Därmed inte på något sätt menat att ”Väst” är totalt gudlöst eller att terrorister 

och vanliga muslimer i mellanöstern tolkar Islam på samma sätt, men detta är de implikationer 

som kan härledas ur de stränga uppdelningarna som går att finnas i artikeln.  
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Slutligen konstaterar artikelförfattaren att Vi är i ett krig som Vi inte önskat och att allt måste 

göras för att förhindra att Vår livsstil skall hotas
xxi

. Kriget mot terror betraktas därmed helt och 

hållet ensidigt (en åsikt ifrågasatt av Aftonbladet som skall påvisas längre fram). Det är 

ingenting Vi önskat, men något som De påfört oss för att det finns krafter förlagda i 

mellanöstern som är mot den moderna världen och det öppna och fria samhället.  

I en artikel skriven den 10e juli lyder rubriken ”Islam är en farlig religion
xxii

” Att Islam är en 

farlig religion måste förstås, enligt författaren i denna artikel, för att vi ska kunna bekämpa 

terrorismen. Författaren skriver att Sverige aldrig kommer att styras av kvinnohatande präster 

som Khomeini och Khamenei, ”det samma gäller hela västvärlden
xxiii

” Vidare skrivs, ” Ingen 

kommer någonsin att lyckas tvinga oss att fem gånger per dag vända häcken i vädret och be med 

ansiktet riktat mot Mecka så illa är det inte
xxiv

”. I dessa citat uttrycks en klar dikotomi mellan 

Islam och västvärlden. Här är det ej längre bara terrorister som är farliga (även om en tydlig 

uppdelning kunde skönjas i de andra artiklarna också) utan Islam såsom religion anses vara en 

farlig religion, en religion som utgör en fara för västvärlden. Anspelningarna på två uteslutande 

världsordningar genomsyrar artikeln och Islam och fundamentalism målas upp som en 

överhängande fara mot det moderna samhället, även Sverige. Said hävdar att orientalen ofta 

beskrivs som en icke-rationell varelse. Ordvalet i följande mening tycks bära på liknande 

implikationer där en i sig mycket seriös muslimsk tradition omnämns i rätt nedlåtande (frestas 

att benämna det som fördummande) termer. Meningen som åsyftas är : ”tvinga oss att fem 

gånger per dag vända häcken i vädret”. Ur den koloniala doktrinen och det enorma material som 

Said forskat kring gällande orientalism så finns otaliga liknande utsagor som uttrycker det 

något oförnuftiga med orientalen. Ett exempel som Said framhäver lyder: ”Orientalens tanke 

däremot saknar, liksom hans pittoreska gator, all symmetri. Hans sätt att resonera är av den 

mest slarviga art”
xxv

 En analys ur denna synvinkel, även om den kan verka långsökt, tycks visa 

oss upphöjda muslimska bakdelar, muslimer stadda i bön med huvudet nedgrävd i marken 

mumlandes svårtydda icke-symmetriska ord. Det är av stor vikt att hålla i minnet att 

diskursanalyser fokuserar starkt på liknande meningar som implicit kan bära på förtryckande 

element, exempelvis genom språkliga bilder. Det är i dessa tillsynes icke-kränkande ordval som 

diskursanalysen finner språkets allvarliga verkan och bidrag till maktutövning.  

Vad som hittills framgått i de utvalda artiklarna är att de muslimska terroristerna oberoende av 

den sociala och politiska verkligheten, dvs. oberoende av exempelvis fattigdom, krig och misär, 
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drivs av ett hat mot västerlandet och modernismen. Detta kan stärka Edward Saids teori om att 

orienten saknar sund förnuft och blott drivs av andliga och religiösa intentioner. I och med detta 

tillskriver man dessa antivästerländska krafter eviga, konstanta värden som existerar oberoende 

av verkligheten. Det som kännetecknar liknande uppfattningar och konstanta värden är att de 

genom att vara oföränderliga är raka motsatsen till allt som förknippas med utveckling, 

framsteg, progression etc. Som det beskrevs i teorin hävdar Said starkt att Orienten är en plats 

där allting står stilla, där människor och traditioner är fastlåsta i historien.  

I en artikel skriven den 25e juli 2005 skriver man att ideologin bakom bomdåden har en 

förvrängd drag av en religion som längtar till idealtillstånd i medeltiden
xxvi

. Anspelningen på 

det antimoderna tycks genomsyra detta uttalandet.  

 

4.2 Analys av artiklar i Aftonbladet 

 

Den första artikel som skall analyseras, skriven 15e juli 2005, har följande rubrik ”Dags för krig 

mot error
xxvii

” dvs. det är dags för krig mot misstag. Det som kännetecknar denna artikel, 

jämfört med de i expressen, är att man påpekar konkreta politiska och sociala frågor som 

anledning till varför terrorattacken i London genomfördes. De ”misstag” som det talas om är 

exempelvis kriget mot Irak:” tidigare sekulariserade unga medelklassmuslimer radikaliserats på 

grund av Irakkriget och nu låter sig värvas till terrorism
xxviii

”. I ljus av den kritik som påpekades 

i analyserna av artiklarna i expressen, nämligen att terroristerna och De drevs av ett hat mot väst 

och modernismen och att de därtill reducerades till individer drivna av bara andliga intentioner, 

så tycks denna artikel ta fasta på specifika, materiella orsaker såsom krig och misär etc. 

Vidare tycks en kritik av den strikta uppdelningen av Vi och De föreligga. Författaren motsätter 

sig det som hon kallar standardfrasen, nämligen att ” Vi ska aldrig böja oss och låta dem 

vinna
xxix

”! Det uttrycks även att målet för dessa terrorister inte är att utrota väst i sig utan att de 

vill ” att få ut väst ur arabvärlden
xxx

”  

Trots att analysen av terrorattacken inte görs ensidigt och att orsakerna söks i den empiriska 

verkligheten så kan man ändå skönja en uppdelning i av väst och De andra. Denna sker dock 

implicit och skulle enligt de verktyg som diskursanalysen erbjuder oss, anses vara dolda 

maktstrukturer. Det är essentiellt att hålla i minnet att den kontinentala diskursanalysen inte 
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anser att makt utövas av subjekt, dvs. på individnivå. Istället anser man att makten finns i 

diskursen och kommer till uttryck i relationella sammanhang. Om vi exempelvis beaktar denne 

mening i artikeln ” Vi önskar förstås att den muslimska världen anammar demokratiska och 

frihetliga värden” så tycks den ändå på ett mer latent sätt förvisa den muslimska världen till det 

som Vi inte är. I ljus av denna tolkning sker det trots de skillnader som finns mellan 

rapporteringen i expressen och denna artikel, en uppdelning mellan Vi och De.  

I en annan artikel skriven 22a juli 2005, talar man om en öppen dialog där vi för en öppen 

”debatt om terrorns rötter och om situationen i Mellanöstern
xxxi

”. Återigen ligger fokus på att 

söka svaret på attackerna i verkliga politiska frågor, i sociala frågor osv. Det finns heller inga 

spår av att reducera problematiken till människor som drivs av ett inneboende hat till 

modernsim eller utveckling. Därmed förefaller inga tydliga spår av en uppdelning i Vi och De 

existera, istället ser man problemet som ett tvåsidigt problem.  

I en artikel skriven 24e juli 2005 lyder rubriken som följande ”Förnedring föder terror
xxxii

”. 

Rubriken uttrycker samma tendenser som de andra artiklarna som undersökts i Aftonbladet, 

nämligen att problemet beror av något. I stark kontrast till det som i Expressen uttrycktes som 

ett ”hat mot vår livsstil” skriver författaren i denna artikel följande: 

 ”Utgjutelserna om "vart islams själ är på väg" innebär ytterligare en distraktion. Orsakerna till 

dagens terrorism är varken religion eller hat mot "vår livsstil". Orsaken är politisk, och den 

kräver en politisk lösning
xxxiii

”.  

Återigen finns ingen tydlig uppdelning mellan Vi och De där de respektive sidorna uttrycks 

som eviga motsatser. Att orsakerna till terrorismen och hatet betraktas som politiskt betingade 

stärker de teoretiska implikationer som går att finnas i diskursanalysen (som sagt diskursanalys 

fungerar både som metod och teori). Diskursanalysen gör klart att språket som används oftast 

har syftet att skyla över verkliga förhållanden, vilket skulle kunna vara en tolkning av det 

innehåll som fanns i Expressen. I Aftonbladet skiljer sig dock rapporteringen genom att 

ständigt påpeka det som diskursanalysen varnar för.  

I en artikel skriven den 22a juli 2005 pekar man på historien för att antyda att de konflikter som 

finns idag beror på relativa orsaker såsom polititik och orättvisa istället för att hävda att öst och 

väst, Vi och De utgörs av två oförenliga motsatser. Man skriver ” Här kan vi lära oss av den 

arabiska guldålderns lärde som översatte Platon och Aristoteles, eller av Andalusiens 

muslimska filosofer, som inte hade nåt emot att studera för juden Maimonides
xxxiv

”.  

I och med detta hamnar man inte i den falska beskrivningen av Orienten som Said påpekade, 

nämligen att man framställer Orienten som en oföränderlig plats.  
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5. Slutsats 

 
 

En jämförelse med det innehåll som fanns i Expressen skulle kunna konkludera följande: båda 

tidningarna uttrycker att ett enormt hat finns hos De. Vad Expressen dock förefaller härleda 

hatet till är oföränderliga, aprioriska (A priori är ett uttryck för att beskriva kunskap som 

innehas från början eller före någon given händelse
xxxv

) egenskaper som vilar djupt inne i 

fiendens natur och att dessa egenskaper är obetingade.  Att definiera något apriori innebär att 

reducera det till ett objekt som oavsett vad kommer att förbli sig likt. Detta är något Edward 

Said starkt påpekar att väst genom den orientalistiska vetenskapen försökt göra, dvs. att söka 

bevisa att orienten är en plats som helt enkelt är stadd i oföränderlighet.  

I Aftonbladet, vilket analysen av de utvalda artiklarna påvisat, gör man istället för att härleda 

hatet till oföränderliga andliga och religiösa övertygelser, som i egenskap av eviga alltid 

kommer att hata och därmed aldrig förenas, så ser man till konkreta händelser. På så vis 

betraktar rapporteringen hatet och terrorismen som problem djupt förankrade i den sociala och 

politiska verkligheten. Detta innebär att man till skillnad från de utvalda artiklar som fanns i 

Expressen betraktar konflikten som kontextuell, relativ, betingad och därmed också som 

föränderlig. 

 

Utifrån detta kan det konstateras, dock enbart i relation till de utvalda artiklarna, att en tydlig 

dikotomi mellan Vi och De kommer till uttryck i Expressens rapportering. Detta stärks av 

Edward Saids teori om Orientalism där han hävdar att mellanöstern, främst den muslimska 

världen betraktas som en diametral motsats till Väst. Vidare har uppsatsen genom det teoretiska 

påståendet, de metodologiska ansatserna och analysen försökt påvisa att även en objektifiering 

av den andre är synbar i samma artiklar. Denna objektifiering visade sig genom att 

rapporteringen tillskrev De andra värden som gjorde de oföränderliga (detta är objektifiering i 

ordets strikta bemärkelse).  

I Aftonbladet är dock Saids teori om Orientalism inte tydlig. Dock framhävdes ett fall där en Vi 

och De uppdelning skulle kunna konstateras. I övrigt fanns det inga tydliga spår av 

objektifiering av De andra, givetvis betraktat utifrån de valda artiklarna.  
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Syftet med uppsatsen var att söka efter en orientalistisk diskurs i en begränsad 

mediarapportering. Detta gjordes genom en diskursanalys. Vad som bör hållas i minnet vad 

gäller diskursanalyser är att det i dess essens framgår att man aldrig kan ge absoluta svar på 

frågor. Att fastställa något som definitivt vore att acceptera det som diskursanalysen i sig 

ständigt negerar och kritiserar, nämligen tanken om att vi genom vårt språk och förnuft kan 

uttrycka sanningen om människan och hennes förhållanden. På sin höjd kan vi uttrycka 

kontextuella sanningar. På samma sätt, om denna undersökning har någon slags bärkraft, så har 

den blott uttryckt något och förhoppningsvis påvisat ett visst kontextuellt samband. 

 

Skillnaderna i Expressens respektive Aftonbladets rapporteringar av terrorist attackerna i 

London den 7e juli 2005 var mycket påtagliga. Således skulle jag, om det anstår en konklusion 

att föreslå vidare forskning kring liknande ämnen, föreslå en idéanalys av tidningarna.  
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