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Inledning 

I dagens globaliserade värld finns möjlighet att snabbt få information och kunskap om världen 

på ett sätt som inte var möjlig tidigare i historien. Ny teknik har gjort att hela världen blivit ett 

socialt rum, relationer är inte längre lika begränsade av geografiskt avstånd. Människor runt hela 

jorden knyts samman. Vi har idag tillgång till kunskaper om världen på ett sätt som tidigare 

generationer inte hade. För att vara en del av samhället är det viktigt att ta del av informationen vi 

får om världen. I ett globalt samhälle krävs det kännedom om större geografiska områden än 

tidigare. Händelser på andra sidan jorden påverkar oss i väst. Det är därför viktigt att ha 

kunskaper om olika kulturer och områden. Människor från hela världen möts och kunskaper om 

andra kulturer blir nödvändigt för goda relationerna. Tack vare ny teknik sprids information 

snabbt över stora avstånd. Människor som lever i det ständiga flödet av information måste kunna 

sortera och hantera informationen de får. 

Ett av de sätt vi får information är via media. Massmedia kan nå ut till väldigt stora delar av 

befolkningen med samma information. Media kan idag rapportera om händelser från hela 

världen. I och med att många tidningar också finns på internet ökar kravet på dem att leverera 

nyheter så snabbt som möjligt. Sociala relationer över världen och snabb uppdatering av 

information vi tar till oss är båda delar av moderniteten. I modernitetens reflexiva värld är det 

svårt att veta vilken information som är sann. Det som anses vara sant nu kan vara osant 

imorgon.1 Flera olika förmedlare av nyheter försöker alla ge sin version av verkligheten och det är 

upp till var och en att inhämta tillräckligt information för att skapa sig en bild av världen. Det blir 

inte lättare av att information som en dag kan anses som sann visar sig vara osann nästa dag. Det 

krävs kunskap både om media och världen för att navigera genom det ständiga flöde av 

information vi tar till oss varje dag. 

Bilden vi får av ett land är viktig för hur vi uppfattar människor från det landet. Om media 

bara beskriver de negativa sidorna om ett område finns det risk att vår inställning till 

människorna blir negativa. Det blir ett problem när folk flyttar eller tvingas fly sina länder och 

söka sig hit. Med en ensidig eller negativ bild av folket kan försvåra mottagandet och acceptansen 

bland lokalbefolkningen eftersom kunskaper om de nya medborgarna saknas. Det är därför 

viktigt att analysera hur svenska tidningar skriver om konflikter.  

Medias rapportering av världen kan säga en del om våra relationer till olika länder. Vad som 

väljs att rapportera om och vad som lämnas ute säger mycket hur vi ser på övriga världen. Det 

kan få större konsekvenser för landet och människorna om övriga världen har en felaktig eller 

ensidig bild av landet. Rapporteringen måste vara onyanserad för att undvika att skapa felaktiga 

fördomar. Medias makt är stor när det kommer till att skapa opinion för eller mot något. I det här 

fallet handlar det om ett fattigt och krigshärjat land på andra sidan jorden. Om media då 

förmedlar en negativ eller felaktig bild som påverkar folk runt om i världen på ett negativt sätt 

kan det få effekter på omvärldens stöd. 

                                                 
1 Anthony Giddens, Modernitetens följder, (Lund, 2011), s. 44. 
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Medias opinionsbildande makt kan även ses som ett verktyg när man vill förmedla sin version 

av en händelse. Den information som förmedlas av media är alltså deras version av vad som hänt. 

Det betyder att svensk media som utgår från svensk kontext när de rapporterar på ett visst sätt 

om skeenden runt om i världen. Seder, traditioner och andra kulturyttringar skrivs om utifrån de 

värderingar som finns där textens ska publiceras. Viktiga händelser som sker på avlägsna platser 

rapporteras ur ett europeiskt perspektiv. 

Makthavare eller andra intressegrupper kan ha ett intresse av att styra media och bestämma 

vad de får rapportera och inte. I fallet med Afghanistan är det kan det vara viktigt att visa att 

invasionen och sedan återuppbyggandet av landet går enligt planerna. Första steget var att 

besegra talibanerna. Nästa steg blir sedan att få en stabilitet för att ha möjlighet att bygga upp 

landet enligt den västerländska mallen. Där ingår den västerländska demokratin som medför 

andra krav på rättigheter, jämlikhet och självklart demokratiska val. Början av 2000-talet är alltså 

en viktig och speciell tid för det afghanska folket. Efter årtionde av förtyck från både utländskt 

och inhemskt håll är det dags för dem att ta kontrollen själva. Med hjälp från väst byggs nu det 

nya Afghanistan fram. Folket anpassar sig till modellen som invasionen förde med sig och frågan 

är hur media rapporterar kring det. Kommer gamla stereotyper och fördomar leva vidare eller är 

rapporteringen mer nyanserad och visar situationen ur flera olika synvinklar. 

Syfte och frågeställning 

Syftet med den här uppsatsen är att visa hur delar av svensk media rapporterar om det afghanska 

valet 2010 utifrån ett postkolonialt perspektiv. Afghanistan har genomgått ett krig, landet har bytt 

makthavare och utstått vad som kan liknas vid ett inbördeskrig. Anledningen till att jag väljer att 

granska på valet i Afghanistan är för att landet är i början av sin demokratiseringsprocess. Deras 

process för att bli en demokrati kan anses vara framtvingad av väst, det är därför det blir 

intressant att se vilken information befolkningen i väst får om Afghanistan och dess val. För att 

få mest aktuell information är materialet hämtat från parlamentsvalet 2010. Jag vill alltså se hur 

media rapporterar om demokratiprocessen i Afghanistan.  

För att undersöka hur media presenterar bilder av Afghanistan har jag följande frågeställningar. 

- Vilka strukturer finns i svensk medias rapportering av avlägset belägna länder? 

- Hur presenterar svensk media demokratiprocessen i Afghanistan?  

- Vilka utmaningar eller möjligheter för demokratiseringen beskrivs av svensk media? 

Bakgrund 

Ali A. Jalali har skrivit kapitlet ‖The legacy of war and the challenges of peace building‖ i Building 

a new Afghanistan. Där går han igenom vilka utmaningar som det afghanska samhället står inför i 

uppbyggandet av landet och Afghanistans historia under 1900-talet. Han visar hur landet legat i 

krig eller konfliktsituationer större delen av århundradet. Han berättar om brittisk kolonisation, 

om inbördeskrig och fortsätter till Sovjetunionens ockupation av landet fram till 1989. Efter det 

tog Talibanerna makten och till sist anföll USA tillsammans med en koalitation länder 2001. Det 
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är många konflikter som Jalali beskriver och han fortsätter att beskriva vilka konsekvenser det har 

fått för landet idag. När USA anföll Afghanistan var det för att driva ut terrornätverket Al Quaida 

som stöddes av talibanerna.2 Det fanns grupper som var mot Talibanerna. Den största av dem 

kallades Norra Alliansen som bestod av Tadzjiker från norra delen av landet. Under USA:s 

invasion tog de kontrollen av stora delar av landet, bland annat Kabul. Det skapade en konflikt 

med Pashtunerna som styrde i södra delen av landet eftersom Norra alliansen inte ville dela 

makten.3 Det här visar hur landets historia påverkar dagens demokratisering och återuppbyggnad 

av landet. Det bilden bekräftas av the Council of foreign relations som presenteras nedan.  

I samma antologi skriver Paula R. Newberg om övergången till demokrati. Även hon beskriver 

hur inbördeskriget på 1990-talet har konsekvenser för dagens Afghanistan. Dels på grund av att 

talibanerna som tog makten på 90-talet fortfarande har förmågan att störa demokratiseringen 

men även eftersom många av de gamla Mujaheddinkrigarna, som även slogs mot Sovjetunionen 

på 1980-talet, idag sitter som politiker och makthavare.4 Men hon säger att även om 

demokratiprocessen tar tid så går den åtminstone framåt. Val har hållits och landet har fått en 

konstitution. Även Newberg kommer till frågan om Kabulregeringens makt över provinser och 

grupper runt om i landet. Hon säger att det är otydligt vem som bär ansvaret för det.5 Oavsett om 

det är det internationella samfundet som inte klarat av att garanter stabilitet och fred för att ge 

landet en chans att komma på fötter, eller den svaga regeringen i Kabul som inte klarar av att 

kontrollera olika grupper och krigsherrar eller om det är dessa krigsherrar och grupper som 

ansvarar för att försvaga centralregeringen så visar det på komplexiteten i situationen i 

Afghanistan.  

I rapporten Afghanistan: are we losing the peace? från 2003 skriver Council of foreign relations om 

situationen i Afghanistan. De går igenom hur USA måste agera för att uppnå de mål de hade när 

de gick in i landet. Rapporten publicerades 2003 så det var starten på återuppbyggandet av landet 

som var aktuellt då. De presenterar åtgärder som ska hjälpa till att bygga landet. 

Bland annat säger de att USA måste få grannländerna att stödja Karzaiadministrationen och 

sluta stödja lokala krigsherrar som slåss om makten. Stödet till krigsherrarna underminerar styret i 

Afghanistan. De menar att om grannländerna att slutar stödja dessa krigsherrar kan de bryta 

traditionen av att andra länder lägger sig i inrikespolitiken.6 Att ta kontroll över lokala militära 

grupper och krigsherrar är en av de åtgärder rapporten rekommenderar för att nå stabilitet. 

Det här har lett till en stor ekonomisk förlust för regeringen i Kabul eftersom de inte har 

kontroll på gränserna och tullarna. Det är inte endast avsaknaden av gränskontroll som påverkar 

ekonomin men med en svag ekonomi går återuppbyggandet av landet saktare. Det i sin tur skapar 

                                                 
2 Ali A. Jalali, ―The Legacy of War and the Challenge of Peace Building‖, i Building a New Afghanistan, red. 

Robert Rotberg, (Washington, 2006), s. 29. 

3 Jalali, s. 29. 

4 Paula R. Newberg, ―NeitherStable nor Stationary: The Politics of Transition and Recovery‖, i Building a New 

Afghanistan, red. Robert Rotberg, (Washington, 2006), s. 87.  

5 Newberg, s. 88. 

6 Council of foreign relations, Afghanistan: are we losing the peace?, (New York, 2003), s. 1. 
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oro i landet då folket blir frustrerade på grund av den långsamma ekonomiska utvecklingen.7 För 

att styra upp ekonomin rekommenderar de att USA ekonomiskt stödjer de program som 

regeringen i Kabul har. De menar också att infrastrukturen behöver förstärkas.8 

En av rapportens viktigaste punkter för att stabilisera och bygga upp landet är att införa ett 

nytt politiskt system. Nu har demokrati införts officiellt. Om Afghanistan har fullständig 

demokrati eller inte går att diskutera men det är det politiska system som väst försöker etablera. 

Det har hänt en del sedan 2003. Bland annat har det hållits både presidentval 2009 och 

parlamentsval 2010. Att de valen hölls separat är något som tas upp i rapporten. De menar att 

presidentvalet skall hållas enligt planerna men att parlamentsvalet kan skjutas upp för att ge 

administrationen mer tid att göra en folkräkning och dela in landet i valkretsar.9 På så vis menar 

de att valet ska får mer legitimitet. 

 Det är införandet av ett nytt politiskt system som den här uppsatsen lägger fokus vid. Ur ett 

postkolonialt perspektiv kommer rapporteringen av demokratiseringen analyseras. Det finns fler 

faktorer som spelar in när det kommer till demokratiseringsprocessen. Eftersom det finns ett 

stort antal grupper som alla ser till sina intressen blir det svårt för centralregeringen att utöva 

makt i de olika provinserna. Det osäkra läget försvårar situationen och skapar en klyfta mellan 

grupperna som Jalali visar. Att beskriva situationen i Afghanistan är svår men det är viktigt att 

vara medveten om komplexiteten i situationen för att undvika att se landets systemskifte som ett 

misslyckande. Det är också viktigt med information om landets historia för att undvika att se på 

landet ur ett västerländskt perspektiv. Det går inte att utgå från västs historia eller politiska 

utveckling eftersom situationen ser annorlunda ut på andra områden på jorden. 

Tidigare studier om medias rapportering 

Det fält som den här studien analyserar är västerländska mediers rapportering om länder som 

geografiskt ligger i periferin. Det är hur språket används och på vilket sätt det rapporteras om 

avlägsna länder. 

En klassisk studie i det här fältet är Johan Galtungs och Mari Holmboes The structure of foreign 

news. Det är en studie om hur media skapas. Framför allt är det skeendet från en händelse till hur 

det blir en tryckt nyhet som han analyserar. De har analyserat fyra norska tidningars rapportering 

om händelser som skett utomlands. En av hans teoretiska utgångspunkter är etnocentrism. Inom 

media menar han att det kan kopplas till vad läsaren anser vara intressant att läsa om. Det är 

främst det som ligger nära läsaren kulturellt som anses vara intressant. Det lite längre bort får inte 

lika mycket uppmärksamhet. Samtidigt säger han också att det som inte ligger nära läsaren 

kulturellt eller geografiskt fortfarande kan få betydelse för läsaren. Om den egna gruppen är 

inblandad i en konflikt med de som står långt från läsaren får berättelsen relevans.10 Det här har 

                                                 
7 Council of foreign relations, s. 18. 

8 Council of foreign relations, s. 20. 

9 Council of foreign relations, s. 2. 

10 Johan Galtung, Mari Holmboue Ruge, ―The structure of foreign news‖, Journal of Peace Research, 2 (1965:1) s. 67. 
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stor betydelse för den här studien eftersom fokus ligger på hur svensk media rapporterar om 

Afghanistan. Det landet ligger långt från Sverige både geografiskt och kulturellt. Sverige har 

militär personal i Afghanistan vilket gör att det blir intressant för läsaren i Sverige.  

Galtung och Holmboe räknar upp tolv faktorer som påverkar skapandet av nyheter. Några av 

dem har mer betydelse för den här studien än andra. Till exempel kan det handla om kulturell 

närhet eller vilken inblandning ‖elite nations‖ eller ‖elite people‖ har i händelsen.11 De menar att 

händelsen blir mer nyhetsvärdig ju fler av faktorerna de räknar upp är med. Ingen av faktorerna 

är isolerad från de andra utan de påverkar varandra. Det intressanta för den här studien, där det 

postkoloniala perspektivet kommer att användas, blir vilka faktorer som används i artiklarna. 

Begrepp som elite- people och nations kan vara av betydelse när man granskar materialet. Som 

nämnts tidigare verkar det som att artiklarna blir intressanta när Sverige kan kopplas till 

händelserna. Författarna kommer fram till några åtgärder som bör tas för att förändra bilden som 

media presenterar idag. Då ingår bland annat att rapportera om nyheter trots att varken elite 

people eller nations är inblandade. Också mer rapportering från avlägsna platser och mer fokus 

på den långsiktiga utvecklingen snarare än specifika händelser.12 

En lite senare studie har gjorts som handlar om medias rapportering geografiskt avlägsna 

länder. Bland annat har Ghulam Shabir, Shahzad Ali och Zafar Iqbal skrivit US Mass Media and 

Image of Afghanistan: Portrayal of Afghanistan by Newsweek and Time. De går igenom hur Afghanistan 

framställs av Newsweek och Time. De vill se hur relationen ser ut mellan USA och Afghanistan 

och de gör kopplingar till hur amerikansk utrikespolitik syns i medias rapportering. Inte bara hur 

bilden av Afghanistan som land analyseras utan även bilden av muslimer och hur de framställs.13 

Studien ligger nära den här uppsatsen med skillnaden att det är 1990-talet som ligger i fokus. Det 

är alltså tiden innan västvärldens invasion i början av 2000-talet. De har analyserat 

tidningsartiklarna genom att dela in texterna i tre kategorier, positiva, negativa och neutrala.14 De 

kommer fram till att språket som används är provokativt och starkt, rubrikerna var aggressiva. De 

menar också att tidningarna har skapat misstro mot muslimer hos den amerikanska 

befolkningen.15 Rapporteringen följer också amerikansk utrikespolitik, med ett amerikanskt 

perspektiv rapporterar de om vad som ligger i USAs intresse, nyheter och händelser som är 

prioriterade av USA. Deras förslag för att bryta de negativa bilder som förmedlas är att media 

måste nyansera sina rapporteringar. De kan visa de positiva och fredssträvande sidorna av Islam 

samt att sakkunniga inom islam måste hjälpa till att sprida mer nyanserad information.16 

Att sprida en mer nyanserad bild är något som även Nahid Kabir. Han har gjort en studie om 

hur muslimer och Islam framställs i Australiensk media mellan 2001 och 2005. Han menar att det 

                                                 
11 Galtung, Ruge, s.70f. 

12 Galtung, Ruge, s. 85. 

13Ghulam Shabir, Shahzad Ali, Zafar Iqbal, ‖US Mass Media and Image of Afghanistan: Portrayal of Afghanistan by 

Newsweek and Time‖, South Asian Studies, 26 (2011:1), s. 91 

14 Shabir, Shahzad, Iqbal, s. 94. 

15 Shabir, Shahzad, Iqbal, s .98f 
16 Shabir, Shahzad, Iqbal, s. s. 99. 
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har skapats en negativ stereotyp av muslimer. Det framstår som att alla muslimer är 

fundamentalister och terrorister. 17 Den period som studien avhandlar är strax efter terrorattacken 

mot World Trade center 2001. Det är även strax innan den period som den här uppsatsen 

fokuserar på. Kabir skriver att media har behandlat muslimer och Islam som ‖den andre‖ redan 

innan 2001 men att det har blivit mycket mer av det efter.18 Han menar att genom att ständigt 

fokusera på de muslimer som kämpar mot väst skapas en bild av att alla muslimer är emot väst. 

Genom att koppla alla muslimer till en sida av konflikten stämplas de som fiender. Det är 

intressant att Kabir gör kopplingar till kalla kriget där Sovjet behandlades som de andra. Förutom 

tidsperioden är kopplingen till min uppsats hur media skapar bilder hos läsaren. Kabir visar att 

bilden av muslimer kan bli väldigt felaktig med en för ensidig rapportering. Även han kommer 

fram till att rapporteringen måste bli mer nyanserad och inte bara fokusera på de militanta 

muslimerna.19 De australienska muslimerna har hamnat i ett svårt läge eftersom deras media 

sprider en bild av islam som är ensidig och inte stämmer överens med hur majoriteten av 

muslimer lever. Problemet kommer när vanliga muslimer kopplas till de militanta grupperna. 

Kläder, seder och traditioner blir associerade med ‖de andra‖ eller fienden.20 

Shabir, Ali och Iqbal visar hur medias rapportering kan få för effekt på människor från de 

aktuella länderna. Det är även något som Terence Wright har skrivit om i Collateral coverage: media 

images of Afghan refugees, 2001. Han har studerat på hur medierna rapporterar om flyktingar från 

Afghanistan. Tidsperioden börjar vid terrorattacken den 11:e september 2001 och medias 

rapportering därefter. Han gör en jämförelse mellan rapporteringen kring 9/11 och dramaturgin i 

Hollywoodfilmer. Terrorattacken var visuellt tilltalande och den följde mönstrat hos en 

actionfilm. Rapporteringen om flyktingarnas situation däremot har länge varit väldigt tunn. Det är 

en situation som funnits över en lång tidsperiod men det var först efter terrorattentatet som det 

uppmärksammades. Wright menar att anledningen är att det går att koppla till USA och deras 

reaktion på attentatet.21 Det är även en av de slutsatser han kommer fram till. För att en händelse 

ska hamna i västerländska mediers fokus måste det gå att koppla det till väst. Han menar också 

att det behövs starka bilder som berör för att öka intresset och att sändningen måste vara 

tillräckligt innovativ för att fånga publikens intresse.22 Det syns det tidigare nämnda jämförelsen 

mellan 9/11 och flyktingarnas situation. Det krävs fängslande bilder, som till exempel ett plan 

som flygs in i en byggnad. Det krävs också att händelsen går att koppla till väst för att intresse ska 

finnas. Det är två poänger som jag anser kan vara bra att ta med sig till den här studien. Wright 

tittade på TV-sändningarna medan jag kommer studera skriven media. Samtidigt anser jag att det 

handlar om hur media arbetar för att locka tittare. Därför blir Wrights studie intressant här. 

                                                 
17 Nahid Kabir, ―Representation of Islam and Muslims in the Australian Media, 2001–2005‖, Journal of Muslim 

Minority Affairs, 26 (2006:3), s 313. 

18 Kabir, s. 314. 

19 Kabir 2001–2005, s 327. 

20 Kabir, 2001–2005 326f 

21 Kabir s. 99. 

22 Kabir, s.108. 
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Det har forskats mycket i det här fältet. Galtungs och Holmboes studie är grundläggande men 

genom att titta på nyare studier med andra perspektiv kan bilden av fältet klarna något. Till den 

här studien är det postkoloniala perspektivet som kommer användas i analysen.  

Teori 

Jag har valt att använda ett postkolonialt perspektiv i min analys. Perspektivet kan användas för 

att tolka Europas relation med resten av världen. Den blir användbar för den här studien 

eftersom det är svensk medias rapportering om det afghanska valet som analyseras. Inom det 

postkoloniala perspektivet finns det flera olika typer av begrepp som beskriver olika delar inom 

ämnet. Ett av dem är Orientalismen som jag kommer använda i den här studien. De 

problematiserar relationen mellan gamla kolonialmakter och kolonier. Genom att använda dem i 

min analys vill jag visa hur dessa maktstrukturer syns och reproduceras av media. I texten 

kommer uttrycken väst och västvärlden återkomma. Jag kommer använda mig av Halls definition 

av väst. Han säger: 

But ‖the west‖ is no longer only in Europé, and not all of Europe is in ‖the west‖. […] 
Eastern Europe doesn’t (doesn’t yet? Never did?) belong properly to ‖the west‖; whereas the 
United States, which is not in Europe, definitely does.23 

Att definiera väst är inte helt enkelt som Hall visar. I den här studien avser väst eller 

västvärlden Europa och USA samt länder som Australien och Nya Zeeland. Länder som har en 

historisk anknytning till Europa snarare än geografiskt läge. 

Bill Ashcroft, Gareth Griffith och Helen Tiffin har skrivit boken Post-colonial studies, the key 

concepts. Det är en ordlista över nyckelbegrepp inom postkoloniala studier. Om postkolonialism 

skriver de att studier som fokuserar på det vi idag skulle kalla postkoloniala företeelser. Till 

exempel ‖studies of the power of colonialist discourse to shape and form opinion and policy in 

the colonies and metropolis‖.24 Det här visar hur det postkoloniala perspektivet är relevant för 

den här studien. Västvärlden utövar sin makt på Afghanistan för att i grunden förändra samhället 

eftersom uppsatsen fokuserar på hur diskursen förs i väst rörande valet 2010. 

Begreppet har breddats och berör relationen mellan Europa och tidigare kolonier. Det visar 

hur den före detta kolonin och dess tidigare maktstat utvecklas efter att koloniseringen övergått 

till självstyre för den tidigare kolonin. Det debatteras hur begreppet egentligen skall tolkas. 

Eftersom post betyder något som kommer efter skulle det uppfattas som det som skett efter 

koloniseringen men det är det finns olika åsikter enligt Aina Loomba. Hon har skrivit 

Kolonialism/postkolonialism och hon menar att det debatteras om vi verkligen lever i en postkolonial 

värld. Orättvisorna och ojämställdheten som kännetecknar kolonialtiden finns fortfarande kvar 

                                                 
23 Stuart Hall, ―The west and the rest: Discourse and power‖, i Formations of modernity, red, Stuart Hall, Bram Gieben, 

(Cambridge, 1992), s. 276. 

24 Bill Ashcroft, Gareth Griffith, Helen Tiffin, Post-colonial Studies, (New York, 2009), s. 168. 
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och det blir därför svårt att tala om kolonialismen som något övergående eller något vi har lämnat 

bakom oss.25 

Loomba skriver att kolonialism inte bara innebär att en främmande makt tar kontroll över 

landet och befolkningen utan att det även inom landet kan yttra sig mellan folkgrupper. De 

reproducerar beteende och maktstrukturer som koloniseringen förde med sig.26 I Afghanistan 

finns många olika etniska, religiösa och kulturella grupper av människor. Det postkoloniala 

perspektivet kan hjälpa till att tolka eventuella maktstrukturer som lever kvar mellan grupperna 

efter västs invasion. 

Som Loomba säger innebär det inte endast den tekniska övergången från den koloniala tiden. 

Det innebär även arvet efter kolonialismen. Hon säger att när det koloniserade landet blev 

självständigt prioriterades vissa gruppers rättigheter mer än andra. Till exempel kvinnor och 

fattiga är grupper vars rättigheter prioriteras lägre.27 I den här studien är det relationen mellan 

Europa och övriga världen som analyseras. Mer specifikt Afghanistan och valet 2010. 

Postkolonialism som teori används för att tydliggöra relationen mellan väst och resten av världen. 

Hur diskursen ser ut och varför den ser ut som den gör. Stuart Hall har skrivit kaptilet ‖the west 

and the rest‖ i antologin Fomations of modernity. Där visar han västvärldens syn på övriga länder. 

Han menar att världen delas upp I områden eller regioner för att tydliggöra skillnaden mellan 

dem. Bland annat skriver han att de olika områdena värderas olika. The West står för det 

utvecklade och önskvärda idealet medan resten av världen, som Afghanistan, står för det 

underutvecklade.28 Med hjälp av det postkoloniala perspektivet vill jag se om det finns liknande 

uttryck hos svensk media. Ett viktigt begrepp inom det postkoloniala perspektivet är det Loomba 

kallar andrafiering. Hon säger att Europa alltid har gjort skillnad mellan väst, de koloniserande 

och övriga världen, de som blev koloniserade. De beskrivs som efterblivna och underlägsna.29  

Loomba kallar det för Manikeiska allegorin. ‖[…] produktionen av en binär och obeveklig 

diskursiv skillnad mellan olika ‖raser‖‖.30 Det går ut på att göra skillnad mellan olika raser för att 

dels för framställningen av de andra men även för att bygga den egna identiteten. Det går att 

koppla till det Hall säger om motsatser mellan väst och resten av världen. Om de andra kan 

beskrivas som efterblivna och underutvecklade betyder det att Väst måste vara motsatsen till 

det.31 På det här viset kan andrafieringen eller den manikeiska allegorin hjälpa till att konstruera 

Europas identitet. 

Orientalismen är ett begrepp inom postkolonialismen.32 Postkolonialism och orientalism ska 

inte ses som två skilda teorier utan den ena är kommer av den andra och är starkt 

                                                 
25 Ania Loomba, Kolonialism/postkolonialism, (Stockholm, 2006), s. 22. 

26 Loomba, s. 25. 

27 Loomba, s. 25. 

28 Hall, s. 277. 

29 Loomba, s.111. 

30 Loomba, s. 111. 

31 Hall, s. 277. 

32 Loomba, s. 55. 
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sammankopplade. Orientalism kan ses som ett uttryck av postkolonialismen. Loomba refererar 

till Edward W. Said som skrivit boken Orientalism. Han beskriver begreppet orientalism som ett 

sätt att prata om orienten. Loombas begrepp kolonial diskursanalys är bra beskrivet. Said skriver:  

Orientalism kan alltså betraktas som ett normerat (eller orientaliserat) skrivsätt, ett sätt att 
utforma visioner och studier. Det domineras av oavvisliga krav, perspektiv och ideologiska 
tonvikter som sägs passa Orienten.33 

Det är sättet det pratas om orienten som är intressant. Vissa egenskaper som vi i väst anser vara 

orientaliska blir norm att koppla till orienten.. Saker som passar in på vår bild av orienten och 

som associeras med området blir norm när man talar om orienten. Det blir ett sätt att dra gränser 

mellan européer och orienten, de andra. Kunskapen vi får om världen filtreras genom våra 

fördomar om det aktuella landet, i det här fallet Afghanistan. 34  

Begreppet orientalism är större än att handla om bara mellanöstern (tidigare orienten). För 

min studie passar det bra då Afghanistan kan räknas till det området men begreppet är har en 

större innebörd. Att det kom att kallas orientalism är på grund av att det var det området som 

avsågs men det går att applicera på andra områden också.  

Det är genom att kritiskt analysera texter som handlar om till exempel orienten som 

orientalismen blir synlig. Loomba säger:  

Orientalism handlar inte om icke-västerländska kulturer som sådana, utan om hur dessa kulturer 
har framställts i väst, […]35 

Orientalismen går alltså inte ut på att hitta sanningen om orienten utan snarare att se hur det talas 

om länder utanför den västerländska kulturen. I den här studien är det hur det talas om 

Afghanistan i svensk media därför är orientalism ett begrepp som får betydelse. Jag kommer inte 

att leta efter vad som verkligen är sant när det kommer till valet 2010 utan se hur svensk media 

talar om det.  

Loomba visar hur orientalismen kan se ut. Till exempel tillskrivs orienten och människorna 

där negativa egenskaper som barbariskt, känslosamt och med lata invånare. Europa tillskrivs 

egenskaper som civiliserat, disciplinerat och framåtsträvande. Det handlar om motsatser för att 

dela distansera sig från den andra. Eftersom Europa är manligt måste då orienten vara feminin 

enligt Loomba. 36 Som visats i tidigare stycke är även Hall inne på samma tankar. Said skriver 

bland annat om Lord Balfour som talade i det brittiska parlamentet i början 1900-talet. Han 

talade om Egypten som att de var beroende av brittiskt styre, att de inte klarade av att styra sig 

själva.37 Hall skriver att uppdelningen mellan the West och the rest kan fungera som ett sätt att 

tillskriva vissa företeelser till vissa områden. Som att väst är urban och utvecklad medan resten är 

                                                 
33 Edward W. Said, Orientalism, (Stockholm, 1997), s. 319. 

34 Loomba, s. 54f. 

35 Loomba, s. 53. 

36 Loomba, s. 56. 

37 Edward W. Said, Orientalism, (Stockholm, 1997), 104. 
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jordbrukande och underutvecklade.38 Orientalism används för att visa bilder eller kulturella 

fenomen som vi i väst anser att Afghanistan ska ha, genom att kritiskt analysera artiklarna går det 

att se vilka bilder media menar hör till landet. 

Postkolonialism belyser relationen mellan Europa och övriga världen. I mitt arbete är 

utgångspunkten att se hur det talas om Afghanistan i västerländsk media och hur valet behandlas. 

Postkolonialism är en teori som jag anser vara ett bra perspektiv för att i analysen tolka hur och 

varför det talas som det gör. Som orientalismen visar måste samtalet om orienten analyseras och 

problematiseras för att kunna tolkas ur ett postkolonialt perspektiv. Ett sätt att analysera texter 

och samtal är diskursanalys. Det är den metoden som kommer att användas för att analysera de 

artiklar som handlar om valet i Afghanistan 2010. 

Metod 

Diskursanalys 

Diskurs är ett begrepp som kan beskriva hur ett samtal förs. Till exempel vilka ord som används, 

hur de används och vilka ord som inte används. Det skiljer sig från begrepp som text, mening 

eller ideologi.39 Det kan snarare ses som en aktivitet mellan avsändaren och mottagaren. Det i 

motsats till en text som kan ses som ett meddelande, det finns inget interaktion mellan 

avsändaren och mottagaren. Hur en diskurs ser ut bestäms av vilket syfte diskursen har. Det är 

där diskursanalys kommer in. Det är en metod för att se vilket syfte diskursen har.40 

Den diskursanalytiska metoden kommer användas för att beskriva hur medias rapportering är 

uppbyggd. Materialet kommer sedan att analyseras ur ett postkolonialt perspektiv för att se hur 

den afghanska demokratiseringsprocessen beskrivs i svensk media. De som använder 

diskursanalys är ofta konstruktionistisk lagda. Det betyder att de inte tror att det finns en riktig 

sanning utan att sanningen är konstruerad. Det är genom språket som sanningen konstrueras.41 

Det är språket eller bilder som skapar sanningen hos läsaren. Diskursanalys handlar om att 

analysera på vilket sätt det pratas eller skrivs om något eller hur vissa saker eller händelser 

representeras i språket. Det vill säga diskursanalys går ut på att analysera hur diskursen ser ut. Det 

intressanta är på vilket sätt den förs för att komma fram till den sanning som presenteras i texten, 

språket eller bilden.42 I diskursen, de samlade uttalandena och diskussionerna, ingår även det som 

inte sägs, att utelämna något är också ett sätt att förmedla eller skapa en sanning.  

Som metod för att analysera diskursen hos media har jag valt att använda Teun A. van Dijks 

nyhetsanalys som han skriver om i News analysis, case studies of international and national news in the 

press. Van Dijk är lingvist som skrivit mycket om diskurser i media och rasism i media. I 

                                                 
38 Hall, s. 277. 

39 Sara Mills, Discourse, (London, 1997) s.4.  

40 Mills, 4. 

41 Mats Börjesson, Eva Palmblad, ‖Introduktion‖, i Diskursanalys i praktiken, red, Mats Börjesson, Eva Palmblad, 

(Malmö, 2007), s. 10f. 

42 Börjesson, Palmblad, s. 12. 
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News analysis visar han hur man går till väga för att analysera media och sättet media presenterar 

sina nyheter. Det är de metoderna jag använder för att analysera artiklarna. Anledningen är att 

van Dijks metod kan användas för att artiklar både detaljerat men samtidigt kan den användas för 

att se mönster i rapporteringen och hur tidningar skapar diskurser. Nedan följer en genom gång 

av van Dijks metoder som har använts i den här analysen. 

Grammatisk analys 

Som en del av diskursanalysen ingår den grammatiska analysen. I den grammatiska delen 

analyseras hur meningar skrivs och vilka ord som används. Språket som används i artiklar och 

nyhetsrapporteringar varierar från språket som används i andra sammanhang. En analys av 

diskursen i media granskar närmare skillnader mellan hur språket används i andra sammanhang. 

Faktorer som genus, etnicitet, status eller maktförhållanden spelar in och kan påverka hur 

diskursen förs43 Språket blir olika i olika situationer. Till exempel hos personer med lika genus 

och etnicitet blir diskursen mellan dem annorlunda än hos personer med olika genus eller 

etnicitet. Diskurser som riktar sig till en viss etnisk grupp kan se annorlunda ut om den riktade sig 

till en annan. Viss information prioriteras i olika situationer beroende på vad man vill förmedla 

eller till vilka texten riktar sig. 

För den här studien blir den grammatiska analysen intressant som metod för att se vad 

journalisten vill förmedla till läsaren. Ordningen på orden i en rubrik visar vilken information 

som är prioriterad och vilken som får en mindre roll. Genom att byta ordningen på aktörerna i 

rubriken kan ansvaret flyttas. En brottsling beskrivas som ett offer endast med hjälp av 

placeringen av orden i rubriken. Van Dijk visar med ett exempel. ‖Police kills demonstrator‖. I 

den meningen menar han att polisens sätts i en central, agerande roll. Om rubriken hade varit 

annorlunda och det stått ‖Demonstrator killed by police‖ får det en lite annan innebörd. Här får 

polisen en lite mer passiv roll och demonstatorn har den centrala rollen.44 Som exemplet visar får 

den grammatiska delen betydelse för att se vilken position artikelförfattaren tar. Polisens roll och 

ansvar framställs annorlunda i de två exemplen. Van Dijk visar även vikten av det som inte sägs i 

en diskurs. ‖Demonstrator killed‖ är en rubrik där polisens del helt har tagits bort. Det visar att 

det som väljs bort också är viktigt att tänka på i en analys av media. Den grammatiska delen av 

analysen är första steget för att tolka journalistens perspektiv. Vem som är passiv och vem som är 

agerande kan ändra fokus på texten.45 Den grammatiska analysen börjar i rubriken. I rubriken 

ligger den viktigaste informationen om artikeln. Hur språket används visar vilken information 

som tidningen anser viktigast för att locka läsare. Van Dijk säger: 

Thus, headlines of news reports about ethnic affairs summarize events that the white 
newspaper, reporter, or editor finds most relevant – for the white readers.46 

                                                 
43 Teun A. van Dijk, News analysis, case studies of international and nation news in the press, (Hillsdale, 1988), s. 10. 

44 van Dijk, s. 11. 

45 van Dijk, s. 11. 

46 Van Dijk, Racism and the press,( London, 1991), s. 51. 
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Citatet är från Racism and the press där han har analyserat brittiska och nederländska tidningar. Jag 

tolkar det då att han menar att tidningarna inte skriver ur minoritetens perspektiv utan om 

majoriteten av både läsaren och redaktionen tillhör den vita gruppen så skriver de ur det 

perspektivet. Men hjälp av en grammatisk analys går det att se vilken information som tidningen 

anser mest intressant för deras läsare. Eftersom alla tidningar i den här analysen är svenska och 

skriver för en svensk publik är det bilden som anses mest intressant för den svenska publiken. 

Samstämmighet och social kunskap 

Efter den grammatiska delen av analysen lyfts blicken. Att se hur meningarna följer varandra är 

nästa steg. På så vis kan man se om det finns samstämmighet mellan meningarna. Om det finns 

samstämmighet beror på läsarnas uppfattning av världen. Till exempel om meningarna är ‖Vi var 

på café.‖ och ‖Kaffet var gott‖ finns det en samstämmighet mellan dem. De hör ihop. På ett café 

brukar det serveras kaffe och det är då tänkbart att någon har druckit kaffe där som också var 

gott. Det är tack vare vår erfarenhet av caféer vi förstår att kaffet kan vara gott där. Utan den 

förståelsen av världen är det inte lika självklart att man dricker kaffe på ett café. En människa från 

en annan del av världen kanske kan förknippa café med till exempel rökning av vattenpipa. Då 

skulle det kunna bli ‖Vi var på café. Vattenpipan var god där‖. Den gemensamma kunskapen om 

världen vi har i Sverige gör att de här meningarna inte nödvändigtvis är samstämmiga. Vattenpipa 

och café är ingen självklarhet för oss medan det för en person från någon annan del av världen 

kan vara det. Om den anses normalt att röka vattenpipa på cafét blir meningarna samstämmiga.47 

Exemplet visar hur den gemensamma kunskapen om ett café fungerar. Om tidningen skriver om 

cafét får läsaren upp bilder om vad som är vanligt förekommande på ett café. Det kan handla om 

att det går dricka kaffe där, det kanske går att köpa en kaka eller liknande. De tankarna eller 

bilderna kommer upp när texten handlar om caféet. Det visar det som van Dijk kallar script.48 

Genom att nämna café aktiveras all kunskap som finns om vad som kan hända på eller har att 

göra med ett café. Scripten behöver inte handla om platser. De kan handla om personer, 

händelser eller generella uppfattningar.49 Ett annat exempel som är aktuellt för den här studien är 

ordet Taliban. De senaste tio åren har det skrivits om talibaner i media. De har kopplats ihop 

med terror efter deras inblandning i terrorattentatet 11 september 2001. De har också kopplats till 

oroligheterna i Afghanistan eller som den huvudsakliga fienden i det kriget. Genom att nämna 

dem aktiveras kunskap som läsaren har om Talibaner. Taliban fungerar då som ett script för de 

egenskaper som brukar kopplas till dem.  

Genom att studera hur journalisten skriver och hur meningarna är uppbyggda kan man se 

vilken publik artikel är tänkt för. Vilken kunskap som krävs för att meningarna ska uppfattas som 

samstämmiga avgör hur artikeln skrivs.  

                                                 
47 Teun A. van Dijk, News analysis, case studies of international and nation news in the press, (Hillsdale, 1988), s.12f. 

48 van Dijk, s. 21. 

49 van Dijk, s. 21. 
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Ett begrepp som behöver förklaras är ‖Social cognition‖. Det kan beskrivas som den 

gemensamma kunskapen som finns hos läsaren om aktörer i texter.50 Vissa aktörer väcker vissa 

bilder hos läsaren. Till exempel demonstrant väcker en bild hos läsaren om den typiske 

demonstranten. Kunskapen hos demonstranter delas ofta av flera personer, det är en social 

kunskap. Hur social cognition ser ut är olika för olika samhällen och områden. Därför går det att 

se för vilken publik journalisten skriver. De använder den sociala kunskap som finns hos 

publiken. Social cognition påverkar också de som producerar nyheter. Van Dijk menar han att 

media genom socialisation har format media att se på världen med ett filter av vit dominans.51 

Eftersom de skriver för en vit publik måste journalister och redaktörer använda sig av den 

kunskap som publiken har. Det här kommer påverka journalisterna och redaktionerna i beslutet 

om vad som är värt att rapportera om. 

 

Makrostrukturer 

Efter att granskat meningarnas uppbyggnad och sedan meningarnas samstämmighet lyfts blicken 

ytterligare. Nu analyseras vad den färdiga texten säger, eller vilka ämnen som texten tar upp. Van 

Dijk kallar det för ‖semantic macrostructure‖.52 Som meningarnas samstämmighet bygger 

macrostrukturer på läsarens kunskaper och erfarenheter. Macrostrukturer används för att ta fram 

den viktigaste informationen för att på så vis undvika att upprepa eller presentera information 

som inte är nödvändig för att förstå artikelns ämne. Van Dijk ger ett exempel. Istället för att 

berätta att USA använde ett flygplan och flög till Benghazi för att släppa bomber räcker det med 

att säga, USA bombade Libyen eller helt enkelt, USA attackerade Libyen. Eftersom de flesta vet 

att om man bombar någon behövs ett flygplan. Ett bombanfall innebär också ett anfall vilket de 

flesta av oss är medvetna om. Därför krävs inte all detaljerad information utan det räcker att 

berätta att USA anföll Libyen. Med hjälp av grundläggande kunskap om världen förstår läsaren 

att plan kan vara inblandad i anfallet och att det då med största sannolikhet släpptes bomber.53 

Det mesta av den macrostrukturella informationen hittas i början av artikeln. Mer detaljerad 

information hittar läsaren längre ner i artikeln. För att få fram makrostrukturerna måste man först 

se vad artikeln handlar om. Det finns frågor som kan ställas till artikeln för att få fram det. Det är 

vad som har hänt, var och när det hände, vad resultatet blev, vilka som var inblandade, vilka offer 

som finns samt konsekvenser och resultat av det inträffade.54 Frågorna hjälper till att se vilka 

ämnen som artikeln tar upp. Ämnena är inte lika prioriterade. Vissa är mer prioriterade och de 

presenteras som viktigare, ofta hamnar den informationen högre upp i artikeln. Huvudämnet för 

artikeln är den som presenteras som viktigast, ofta i rubriken eller ingressen. Makrostrukturerna 

                                                 
50 Van Dijk, Racism and the press, (London, 1991) s, 36. 

51 Van Dijk, s. 51. 

52 Teun A. van Dijk, News analysis, case studies of international and nation news in the press, (Hillsdale, 1988), s.13. 

53 van Dijk, s.14. 

54 van Dijk s. 76. 
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syns när all information som anses oviktig kan tas bort. Det går alltså med hjälp av en analys av 

makrostrukturer få fram huvudämnet för artikeln vilket är den information som tidningen anser 

viktigast. 

Superstrukturer 

Superstructeres används för att organisera makrostrukturernas mening. Det finns vissa strukturer 

och regler används för att berätta en historia. Om någon av dem saknas verkar texten ofärdig. De 

reglerna och strukturerna är beroende av vår gemensamma kunskap av hur vi berättar en 

historia.55 Sättet en text är skriven på kan skilja sig från det läsaren är van. En text som följer 

rådande regler i väst kanske inte följer de regler som råder på andra ställen i världen. 

Superstrukturer är viktiga för att läsaren skall förbereda sig på vilken typ av text han eller hon ska 

läsa. Genom att se vilken typ av struktur texten har blir läsaren införstådd med vilken typ av text 

han eller hon läser och förbereder sig för det. I jämförelse med makrostrukturer går det att se att 

den gemensamma sociala kunskap som finns hos den svenska publiken hjälper människor att 

förstå vilken typ av text det är och hur den ska läsas.56 Det betyder alltså att det går att se vilken 

publik texten är skriven för även här. Superstrukturer inom media kan vara väldigt varierande 

men det finns några stycken som brukar finnas hos de flesta57. Det börjar med ingressen som är 

en introduktion/ sammanfattning av artikeln. Det är här som makrostrukturen oftast hittas. Det 

brukar även finnas med ett stycke som kallas specifikation som följs av ett mer detaljerat stycke 

med mer information.58 I artikeln kan det även finnas bakgrundsinformation eller en kort 

historisk sammanfattning. Den brukar inte vara så lång eftersom läsaren förväntas ha viss 

kunskap om ämnet och en detaljerad historieredogörelse blir då onödigt. Det kan finnas ett 

avsnitt som kallas explanation som ger mer information och förklarar det inträffade med 

koppling till den historiska bakgrunden. Normativa och kvalitativa aspekter är något van Dijk 

menar kan finnas i artikeln samt en typ av utvärdering. Utvärderingen brukar avslöja tidningen 

eller journalistens synsätt.59 

Diskursanalys kan användas för att analysera tal, texter, bilder och samtal. Jag har valt att 

använda van Dijks analysmetod för nyhetsrapportering. Han går igenom detaljerat hur en artikel 

är uppbyggd och hur den ska analyserats. Metoden passar till den här studien eftersom syftet är 

att analysera medias rapportering. Därför har jag valt fyra svenska tidningar och deras artiklar om 

det afghanska valet 2010. 

                                                 
55 van Dijk, s.14. 

56 Teun A. van Dijk, News analysis, case studies of international and nation news in the press, (Hillsdale, 1988), s.14. 

57 Teun A. van Dijk, Macrostructures, (Hillsdale, 1980), s. 121. 

58 van Dijk, s. 121. 

59 van Dijk, s. 121. 
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Material 

Materialet som kommer studeras är tidningsartiklar som handlar om Afghanistan och 

parlamentsvalet 2010. Att se demokratiseringsprocesser genom medias ögon kan visa dess roll för 

ett lands politik. De har makt att fokusera världens blick till ett område eller händelse.  

Val av tidningar 

För att se hur medierna rapporterar till svenska folket har jag valt att titta närmare på de fyra 

största tidningarna. De når ut till flest personer och därför kan de anses ha störst inflytande. Den 

bild som förmedlas av dem sprids till flest människor. 

Tidningarna är Aftonbladets nätupplaga. Den är en obunden socialdemokratisk tidning.60 Den 

obundna moderata dagstidningen Svenska dagbladets nätupplaga kommer också att ingå i 

studien. 61 Den tredje tidningens nätupplaga som används är Expressen som är en liberal 

kvällstidning. 62 Den fjärde och sista tidningen är Dagens Nyheter. Det är en oberoende liberal 

tidning och det är nätupplagan som även i detta fall analyseras. 63  

Jag har i mitt val av tidningar avsiktligt valt att få en bred spridning och skillnader mellan dem. 

Dels har jag valt tidningar från de två största privata mediebolagen. På det viset anser jag att det 

går att se om det skulle vara skillnader på grund av ägaren eller upptäcka andra olikheter mellan 

de båda koncernerna. Jag har även medvetet valt att ha en bred spridning på den politiska skalan. 

Från aftonbladets ledarsida som är obunden socialdemokratisk till Svenska dagbladets obunden 

moderata ledarsida. Även det här gör att det går att se skillnader som beror på eventuell politisk 

färg på tidningen. Det inte är ledarsidorna i tidningarna jag tänker analysera utan 

nyhetsrapporteringen. Den politiska färgen får då en mer undangömd roll. Istället väljer jag att se 

materialet som samlat. Artiklarna behandlas inte efter politisk färg men genom att hämta artiklar 

från hela skalan vill jag få en bred representation av medierna i Sverige.  

Den sista skillnaden mellan de tidningarna är att två av dem är kvällstidningar medan de andra 

två är dagstidningar. Traditionellt brukar dagstidningar anser vara något mer seriös än 

kvällstidningarna. En förklaring kan vara att morgontidningar vanligtvis har prenumererande 

läsare till skillnad mot kvällstidningarnas försäljning av lösnummer. Det gör att de har haft 

möjlighet att vara mer detaljerade än kvällstidningar som i sin tur måste locka läsare för att sälja 

lösnummer. Precis som med den politiska färgen hos tidningarna kommer ingen skillnad göras 

mellan morgon eller kvällstidningarna. De fyra tidningarna representerar olika traditioner inom 

svensk media och genom att ta med båda typerna blir representationen bredare. 

                                                 
60 Aftonbladet, Aftonbladet ska finnas där läsarna och kunderna finns, (2010-04-22), 

http://www.aftonbladet.se/koncernen/article12626015.ab, 2013-04-05. 

61 SVD.se, Välkommen till SvD - du också, (2013-04-11)http://www.svd.se/special/svd_info/valkommen-till-svd-

information-och-kontaktadresser_275057.svd, 2013-04-17.  

62 Expressen, Om Expressen, http://www.expressen.se/om-expressen/om-expressen/, 2010-04-05.  

63 Peter Wolodarski, Om oss, http://info.dn.se/info/om-oss/, 2013-04-05.  

http://www.aftonbladet.se/koncernen/article12626015.ab
http://www.svd.se/special/svd_info/valkommen-till-svd-information-och-kontaktadresser_275057.svd
http://www.svd.se/special/svd_info/valkommen-till-svd-information-och-kontaktadresser_275057.svd
http://www.expressen.se/om-expressen/om-expressen/
http://info.dn.se/info/om-oss/
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Avgränsningar 

Det år som är aktuellt är 2010. Eftersom Afghanistan valde president 2009 som installerades 2010 

och val till parlamentet genomfördes i september 2010 är det ett intressant år för 

demokratiseringsprocessen. Mer specifikt är det tiden innan och direkt efter parlamentsvalet i 

september genomfördes. Det är Afghanistans andra parlamentsval sedan invasionen i början av 

2000-talet.  

Jag har sökt på relevanta artiklar bland de fyra tidningarna och ser en ökad rapportering hos 

samtliga under 2010. Det går att se två olika år då det skrivs med om Afghanistan. Det är 2001 

vilket i sig inte är överraskande eftersom Afghanistan hamnade i världens blickfång på grund av 

terrorattacken i New York. Hos Aftonbladet för att ta ett exempel. Skrevs det fem artiklar med 

anknytning till Afghanistan år 2000. Året efter gav en sökning på Afghanistan träffar på 883 

artiklar.  

Först började jag med en bred sökning för att se alla artiklar som rör Afghanistan. Det syns 

två topparna när det skrivs om Afghanistan. Det är 2001 och 2010 då det skrivs mest. 

Sammanlagt skrevs det 4015 artiklar om Afghanistan. Det kan handla om kriget, Sveriges roll i 

kriget, politiskt och militärt, andra länders militär i landet, Wikileaks avslöjande om Afghanistan 

och parlamentsvalet. Det kan jämföras med året innan då det skrevs 3052.  

För att avgränsa urvalet granskar jag artiklar augusti och september. Jag vill se hur intresset för 

valet ser ut månaden innan och tiden strax efter valet.  

De två största anledningarna till det ökade intresset under augusti till september är två. De har 

båda att göra med Sveriges roll i kriget. En svensk soldat blev dödad vilket ökade rapporteringen. 

Den andra anledningen är att Sverige höll val i september 2010 och en av de stora frågorna var 

just Sveriges inblandning i Afghanistankriget. Båda anledningarna har kopplingar till Sveriges roll 

i kriget. Den ökade rapporteringen om Afghanistan när det kommer till svensk inblandning är 

intressant ur ett postkolonialt perspektiv. Det är tydligt att Sveriges del i kriget väcker mest 

intresse hos den svenska läsaren. För att se förbi Sveriges roll krävdes en närmare analys av 

materialet och jag hittade de artiklar som direkt rörde demokratiseringsprocessen i Afghanistan. 

De artiklar jag ansåg hade att göra med demokratisering är de som rör återbyggandet av landet. 

Begreppet demokrati är stort och för att göra en avgränsning låter jag artiklarna avgöra om de har 

med demokratisering att göra. Till exempel om artikeln menar att kvinnors situation är en del av 

demokratiseringsprocessen har jag tagit med den. Om kvinnas rättigheter inte kopplas till 

demokratiseringen har jag valt att inte ta med den. Jag definierar alltså inte vad demokrati är och 

vad som kan kopplas till det. Därför kan kvinnors situation anses vara en del av demokratisering i 

vissa fall och inte i andra fall. Ett exempel på hur kvinnors rättigheter kopplas till 

demokratiseringen är artikeln ‖Afghanska valet- ett hot mot kvinnorna‖64 där kvinnors situation 

sätts i relation till demokratiseringen. 

                                                 
64 Terese Cristiansson, 2010-09-15)  http://www.expressen.se/nyheter/dokument/afghanska-valet---ett-hot-mot-

kvinnorna/,  2013-05-14. 

http://www.expressen.se/nyheter/dokument/afghanska-valet---ett-hot-mot-kvinnorna/
http://www.expressen.se/nyheter/dokument/afghanska-valet---ett-hot-mot-kvinnorna/
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Av de sammanlagt 728 artiklarna från perioden är det 56 som valts ut för en närmare analys. 

De artiklar som handlar om valet är de som analyserats. Perioden är begränsad till augusti och 

september 2010. Eftersom demokratiprocessen och valet står i fokus vill jag ta med månaden 

innan valet samt tiden direkt efter valet för att se om och hur media rapporterar  

Bearbetning 

För att få fram materialet som ligger till grund för analysen började jag scanna artiklar i jakt på de 

som handlar om parlamentsvalet 2010. Utgångspunkten var att granska på artiklar som beskrev 

valet och resultatet, därför var det oktober 2010 som var den första avgränsningen. Det visade sig 

att underlaget var för svagt. Därför bytte fokus till att handla om tiden runt valet. Detta utökades 

sedan till artiklar som handlade om demokratiseringsprocessen under augusti och september 

2010. Det är främst metoder som Teun A. van Dijk skriver om som har använts för att analysera 

de artiklar som var aktuella. Sedan har exempel använts för att tydliggöra viktiga punkter under 

analysen. Ett postkolonialt perspektiv har använts för att tolka artiklarna. Efter att de analyserats 

på mikronivå, eller lokal nivå, har perspektivet växt och artiklarna har analyserats ur ett större 

perspektiv. Med det menas makro- och superstrukturer som är en del av diskursanalysen. Även 

här får några artiklar exemplifiera det viktigaste jag hittade i analysen. 

Analys 

I den här delen kommer artiklar som rör parlamentsvalet i Afghanistan 2010 att analyseras. Första 

delen analyserar språket i artiklarna på mikronivå. På vilket sätt det skrivs om valet, vilka ord som 

används och vilken information som prioriteras. Den grammatiska delen och samstämmigheten 

analyseras. Den andra delen blir en analys av mega- och superstrukturer. Efter att ha analyserat 

texten i detalj vill jag se om dessa enskilda delar av artiklar bildar en diskurs i ett större 

sammanhang. I båda delarna kommer det postkoloniala perspektivet användas för att tolka 

materialet. Materialet presenteras inte i detalj utan exempel ur materialet ges för att visa hur det 

kan tolkas ur ett postkolonialt perspektiv. 

Mikrostrukturer 

Den första delen av analysen fokuserar på artiklarna mer detaljerat. Första steget blir den 

grammatiska analysen. I SvD publicerades artikeln med rubriken ‖Talibaner kidnappade 

valarbetare‖.65 I DN publicerades artiklarna ‖Talibanerna hotar sabotera valet‖66 och ‖Talibaner 

manar till valbojkott‖.67 De här tre artiklarna från de båda dagstidningarna har gemensamt att de 

alla talar om talibanerna i rubriken. Inte bara nämns de i rubriken utan de är också den agerande. 

                                                 
65 Kabul TT-AFP, (2010-09-17), http://www.svd.se/nyheter/utrikes/talibaner-kidnappade-valarbetare_5340625.svd, 

2013-05-14. 

66 Ole Rothenborg, Talibanerna hotar sabotera valet, (2010-09-17), http://www.dn.se/nyheter/varlden/talibanerna-

hotar-sabotera-valet, 2013-05-12. 

67 TT-AFP, (2010-09-16), http://www.dn.se/nyheter/varlden/talibaner-manar-till-valbojkott, 2013-05-14. 

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/talibaner-kidnappade-valarbetare_5340625.svd
http://www.dn.se/nyheter/varlden/talibanerna-hotar-sabotera-valet
http://www.dn.se/nyheter/varlden/talibanerna-hotar-sabotera-valet
http://www.dn.se/nyheter/varlden/talibaner-manar-till-valbojkott
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Det är talibanerna som kidnappat, hotar och bojkottar valet. Genom att placera talibanerna först i 

rubriken ges de en större roll. Om det istället stått ‖Valet bojkottas av talibanerna‖ hade deras roll 

varit mer passiv, valet är det viktiga och talibanerna är inte i fokus på samma sätt. Att talibanerna 

står först är alltså för att ge dem en agerande och framträdande i roll. I det här fallet handlar det 

om sabotage av valet. Det finns exempel på det motsatta. DN publicerade artikeln ‖Orolig valdag 

i Afghanistan‖.68 I rubriken nämns inte talibanerna men i artikeln berättas det att de genomfört 

över 150 attacker den dagen. Skillnaden mellan de artiklarna är att de tidigare nämner den 

huvudsakliga fienden redan i rubriken. Det är talibanerna som vill sabotera valet och de är tydligt 

utpekade vilket de inte är på samma sätt i den andra. Alla artiklar handlar om hur valet saboteras 

och alla artiklar nämner talibanerna som de ansvariga. Men den sista artikeln gör det inte i 

rubriken. Det ändrar fokus för artikeln och hur läsaren tolkar dem. Med hjälp av den 

gemensamma sociala kunskapen som finns i västvärlden tolkar läsaren texter när vissa ord 

förekommer. När talibanerna förekommer i rubriken tar vi fram det van Dijk kallar script om 

talibanerna. Den kunskap läsaren har om talibanerna aktiveras för att lättare förstå vad artikeln 

handlar om. Läsaren bygger en modell av händelsen. Med varje ny information skapas eller byggs 

modellen på. I det här fallet handlar det om talibaner. Läsaren plockar fram allt han eller hon vet 

om talibaner för att lättare förstå artikeln. det går att koppla till vad van Dijk säger om social 

kunskap.69 Vissa ord leder läsaren i den riktning som tidningen avser. Till exempel talibanerna 

som kan förknippas med motståndet mot västs invasion. De får ta rollen som fienden i västs 

försök att demokratisera Afghanistan. Det här går att koppla till vad Galtung och Holmboe 

skriver i The structure of foreign news. Att Talibanerna beskrivs som fienden till både väst och 

demokratiseringen i Afghanistan kan ha att göra med hur avlägset landet är. De menar att ju mer 

avlägset landet är desto mer förenklat beskrivs situationen. Att endast nämna talibanerna som 

fienden till demokratiseringen är ett sätt att hålla intresset uppe eftersom kulturellt avlägsna 

platser måste förenklas för att skapa intresse i väst.70 

Van Dijk menar att genom att titta på hur minoriteter beskrivs går det att se tidningens 

ställningstagande. I det här exemplet kan talibanerna ses som en minoritet och det går att se att 

tidningarna anser att talibanerna är orsaken till att valet kan bli oroligt. Genom att ständigt 

använda och nämna dem som orsaken till oroligheterna får de stå som modell för de onda och 

våldsamma krafterna i Afghanistan. Det här är typiskt för media enligt van Dijk. När tidningar i 

väst beskriver minoriteter är det oftast i negativa sammanhang. De får ta rollen som den 

agerande.71 Som tidigare visats är det talibanernas roll. De används som agerande i negativa 

artiklar. De egenskaper som tillskrivs talibanerna är typiska. Loomba refererar till Fanon som 

säger att grupper som motsätter sig kolonialt styre ‖tillskrivs ett religiöst, magiskt, fanatiskt 

                                                 
68 TT-AFP-Reuters, (2010-09-18), http://www.dn.se/nyheter/varlden/orolig-valdag-i-afghanistan, 2013-05-14. 

69 Teun A. van Dijk, News analysis, case studies of international and nation news in the press, (Hillsdale, 1988), s. 22f. 

70 Galtung, Holmboe, s.81. 

71 Teun A. Van Dijk, Racism and the press, (London, 1991), s. 114. 

http://www.dn.se/nyheter/varlden/orolig-valdag-i-afghanistan
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beteende‖.72 Talibanerna brukar kopplas till både religion och fanatiskt beteende. Det syns i 

materialet. I ‖Nej, vi kan inte låta talibanerna ta över‖ skriver journalisten: 

Ok, då drar vi väl tillbaka trupperna från Afghanistan. Strunt i om det blir inbördeskrig, 
talibanerna tar över och återigen inför en religiös diktatur. Varför ska vi bry oss om att kvinnor 
stenas till döds, inte får gå i skolan, arbeta, lämna hemmet eller får någon sjukvård? 17 000 
mammor dör redan i barnsäng, den siffran stiger kanske med några tusen till, men det viktiga 
är att det blir ett slut på de civila dödsoffren. Dessutom är det inte vårt problem om afghaner 
inte får rösta, svälter eller slängs i fängelse för att de inte bär skägg. Skit i dem, varför ska 
Sverige lägga sig i allt som händer i världen?73 

Dels målas talibanerna upp som huvudfienden i konflikten. De tilldelas också de egenskaper som 

Loomba nämnde som typiska. Men framför allt beskrivs det afghanska folket som oförmögna att 

genomföra demokratiseringen på egen hand. I stycket varnas för vad som kommer hända om 

västvärlden drar tillbaka sina trupper och enligt artikelförfattaren kommer landet hamna i 

händerna på talibanerna som kommer att göra situationen sämre. Det kan tolkas som att 

journalisten anser att Afghanistan är beroende av västerländskt ingripande för att uppnå stabilitet. 

Loomba säger att under kolonialtiden fanns det en uppfattning om att folk blev koloniserade på 

grund av att det fanns ett beroendekomplex och att de var psykiskt formade att bli styrda.74 

Stycket kan framstå som negativt laddat eftersom den vanliga afghanen inte antas klara att styra 

sig själva och hålla talibanerna borta. Ur ett postkolonialt perspektiv går det att tolka att artikeln 

försöker göra skillnad mellan västvärlden och Afghanistan. Genom att räkna upp alla de problem 

som skulle uppstå om de svenska soldaterna inte var där samtidigt som Sveriges insats och 

bistånd nämns blir maktrelationen mellan de båda parterna tydligare. I artikeln skriv också: 

FS19, som nu är i landet, är ännu mer aktiva. De har tillsammans med afghanska polisen flyttat 
dit buset bor, allt enligt den nyligen införda COIN-strategin. Merparten av befolkningen 
uppskattar den ständiga närvaron eftersom de är rädda för talibaner och gangsters och vill ha 
det som alla afghaner längtar mest efter: säkerhet. […] Den civila uppbyggnaden går också på 
tok för långsamt och är i stort behov av att styras upp, mer bistånd måste ut till de utfattiga 
byarna.75 

Flera av tidningarna har artiklar som talar om valet innan det hölls. Ett exempel är artikeln ‖Är 

Afghanistan redan förlorat‖76 publicerad i Aftonbladet den 17:e september 2010 eller ‖Valet är 

dömt att misslyckas‖ från den 18 september i Svenska dagbladet. Med hjälp av Van Dijks 

metoder kan man analysera vad artiklarna egentligen handlar om och vilken information som 

förmedlas. Nedan exemplifieras analysmetoden och hur artiklarna har behandlats.  

I Prejudice in Discourse visar van Dijk hur topics skapas i en diskurs. Artiklar har ett ämne eller 

något de vill lyfta fram. I exemplet ‖Är Afghanistan redan förlorat‖ är ämnet att valets framgång 

                                                 
72 Loomba, s. 141. 

73 Johanne Hildebrandt, Nej, vi kan inte låta talibanerna ta över, (2010-08-01) 

http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/johannehildebrandt/article12410078.ab, 2013-05-12. 

74 Loomba, s. 142. 

75 Johanne Hildebrandt, Nej, vi kan inte låta talibanerna ta över, (2010-08-01) 

http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/johannehildebrandt/article12410078.ab, 2013-05-12. 

76 Wolfgan Hansson, Är Afghanistan redan förlorat, (2010-09-17), 

http://www.aftonbladet.se/nyheter/analys/wolfganghansson/article12500672.ab, 2013-05-12. 

http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/johannehildebrandt/article12410078.ab
http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/johannehildebrandt/article12410078.ab
http://www.aftonbladet.se/nyheter/analys/wolfganghansson/article12500672.ab
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är tveksamt. Det här påståendet måste backas upp av argument för att visa varför valet är 

tveksamt. I en intervju skulle den intervjuade komma med argument som skulle stärka dennes 

påstående. I en artikeln kommer argumenten med nästa underrubrik som beskriver nästa ämne. I 

det här fallet blir det ‖Tragiskt mönster‖, ‖FN-personal sitter inlåst‖, ‖Falska valsedlar‖ och 

‖Inget segerrecept‖. De är underrubrikerna som representerar subtopics, underämnen, hjälper till 

att stödja huvudämnet som är tveksamheten i det afghanska valet. Till exempel ‖Tragiskt 

mönster‖ visar varför det finns anledning att tro att valet inte skulle genomföras regelrätt. Det 

berättas om tidigare attentat och sabotage mot valet som till exempel det som tas upp i ett annat 

topic nämligen ‖ Falska valsedlar‖. Van Dijk skriver att det finns frågor som subtopics syftar till 

att förklara. De är vad här det som hänt? Var och när? Vad blev resultatet? Vilka är inblandade 

och vad är speciellt med dem? Offer? Konsekvenser av det inträffade samt historisk bakgrund.77 

Det här exemplet visar resultatet av en sådan genomgång. Citat ur artikeln har tagits med för att 

exemplifiera och visa hur ämnena tagits fram. 

 Det finns risk att valet saboteras. 

‖Talibaner mördar och kidnappar valarbetare‖,  

 Vallokaler stängs av säkerhetsskäl.  

‖Av totalt 7 000 vallokaler är det redan 1 000 som stängts i förväg eftersom väljarnas 

säkerhet inte kan garanteras.‖ 

 De agerande är talibanerna som saboterar med hjälp av hot och våld. 

‖Talibanerna hotar att döda kandidaterna som ställer upp.[…]Det är inte bara tomma hot. 

Hittills har 21 valarbetare dödats och 26 skadats. I går kidnappades 18 kampanjarbetare 

och valförättare av talibanerna.‖ 

 Offren är valarbetare, väljare och utländska observatörer. 

‖Hittills har 21 valarbetare dödats och 26 skadats. I går kidnappades 18 kampanjarbetare 

och valförättare av talibanerna.‖ 

 Det resulterar i att vallokaler stängs och FN-personal tvingas sitta inlåst på grund av 

risken för attentat eller skickas utomlands. 

‖FN har skickat ut en tredjedel av sin personal ur landet. Resten sitter inlåsta i sina hem 

med stränga order att visa sig så lite som möjligt för att undvika attacker. EU som vid 

förra valet skickade 120 valobservatörer har denna gång bidragit enbart med sju.‖ 

 Det har hänt tidigare och blivit ett mönster av attentat och sabotage. 

‖Morgondagens val följer ett numera lika välkänt som tragiskt mönster. 

Talibanerna hotar att döda kandidaterna som ställer upp. De hotar döda väljarna och de 

utländska observatörer som ska se till att valet går rätt till.‖ 

 

Genom att svara på de frågorna får man fram det van Dijk kallar Thematic structure, alltså hur 

artikeln är uppbyggd och vilken information som prioriteras av tidningen. I det här fallet går det 

                                                 
77 Teun A. van Dijk, News analysis, case studies of international and nation news in the press, (Hillsdale, 1988), s. 76. 
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att se att artikeln handlar om det osäkra läget som talibanerna utgör mot demokratiseringen av 

Afghanistan när de hotar parlamentsvalet 2010.  

I en artikel från Svenska dagbladet med rubriken ‖Valet dömt att misslyckas‖78 går det att se 

liknande strukturer. Efter en liknande analys ser resultatet ut så här: 

 Parlamentsvalet 2010 kommer att misslyckas. 

‖Valet är dömt att misslyckas och har liten betydelse för Afghanistans framtid.‖ 

  Afghaner tar inte valet på allvar. 

‖Undersökningar har också visat att afghanen i gemen inte anser valet särskilt viktigt.‖ 

‖Parlamentet uppfattas som impotent‖ 

  Presidentvalet 2009 är ett tidigare exempel på hur val hanteras i Afghanistan med fusk. 

‖Erfarenheterna från presidentvalet hösten 2009 skrämmer också.‖ 

 

På frågorna vem den skyldiga är och vem offret är finns inga svar i artikeln. Det är ett exempel på 

hur makrostrukturer kan fungera. Den viktigaste informationen i artikeln är att valet troligtvis 

kommer att misslyckas för att afghaner inte tar det på allvar därför att det har fuskats tidigare. 

Ansaviga och offer anses vara mindre viktigt och får då en mer undangömd roll eller nämns inte 

alls. Det går att koppla tillbaka till den grammatiska delen. Vilka som nämns och vilka som inte 

gör det avgör hur ansvarsfrågan hanteras i artikeln. 

Av den senare artikeln får vi fram att valet hotas att misslyckas på grund av fusk i valprocessen 

vilket gör att vanliga afghaner inte tar det på allvar på grund av att det finns en historia av valfusk, 

senast presidentvalet 2009. Dagens nyheter har skrivit en liknande artikeln inför valet. 

‖Talibanerna hotar sabotera valet‖79 från den 17:e september 2010. Huvudämnet som vi får av 

rubriken och ingressen visar hur talibanerna försöker förstöra demokratiprocessen. Resultatet blir 

att FN och USA övervakar valet noggrannare än tidigare. De agerande är även här talibanerna 

och men inget offer har namngivits. De visar hur fusket går till nu och i tidigare val.  

För att jämföra artikeln i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet med varandra går det att se 

att deras huvudämne, main topic, är densamma. Båda artiklarna handlar om att valfusket i 

Afghanistan hotar demokratiseringsprocessen. De svarar lite olika på vem som är agerande. Den 

ena namnger tydligt talibanerna medan den andra är mer svepande och säger att de agerande är 

de som valfuskar. Men det här visar att båda tidningarna anser att demokratiseringen är hotad. 

Båda nämner det dåliga säkerhetsläget som orsak. En tolkning ur det postkoloniala perspektivet 

skulle kunna visa att tidningarna saknar tilltro till det afghanska folkets demokratiseringsprocess. 

Det kan också vara ett sätt att göra skillnad mellan väst och ‖orienten‖. Loomba skriver om hur 

viktigt det var för européer under kolonialtiden att skilja mellan europeisk identitet och 

utomeuropeiskt. Hall skriver om det i West and the rest, det går ut på att skilja på kulturerna för 
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att på så vis kunna jämföra dem. Loomba visar hur österlandet porträtterades som ‖barbariskt 

och degenererat‖.80 Genom jämförelsen där de andra beskrivs nedvärderande framstår den egna 

kulturen som bättre. 

Att två tidningar beskriver läget på så liknande sätt kan kopplas till van Dijks social cognition. 

Media rapporterar om det som anses mest intressant för publiken. Det är nyheter som intresserar 

människor från väst och händelser som är viktiga för dem som det handlar om. Han säger även 

att rapporteringen om andra grupper som står utanför den egna går ut på att de tillhör någon 

grupp som kommunister, radikalister eller terrorister, alltså grupper som upplevs som ett hot. 81 

Det anses viktigt för publiken i Sverige att läsa om oroligheterna i Afghanistan eftersom båda 

tidningarna pratar om valet på liknande sätt. Trots att den ena är en liberal tidning och den andra 

är en obunden moderat. Bilden som förmedlas är att talibanerna hotar valet och det kan inte tas 

på allvar. Som visats i tidigare stycke är ordet taliban ett laddat ord som drar tankarna till just 

våld, hot eller valsabotage. Det här återknyter till vad van Dijk säger om social kunskap, att vi har 

en gemensam social kunskap som hjälper oss att sortera världen för att på så vis lättare ta fram 

information om rätt sak när det behövs. Genom den gemensamma sociala kunskapen som finns i 

västvärlden visas en bild av hur demokratisering hotas i Afghanistan. Det går att tolka att 

artiklarna beskriver hur minoritetsgrupper hotar det samhällssystem som västvärlden försöker 

införa i landet. Artiklarna visar en bild hur österlandets påstådda barbari och degeneration 

försvårar processen att införa västerländsk demokrati i landet.  

Båda artiklarna målar upp våldet och osäkerheten som det största problemet och det går inte 

att säga att det endast är på grund av någon postkolonial struktur eller rasism, det kan vara så att 

det osäkra läget faktiskt försvårar läget. Det som däremot händer när rapporteringen ser ut så är 

att postkoloniala tankar reproduceras. De tankarna kan vara att mellanöstern är för barbariskt 

eller inte klarar av att styra sig själv vilket i sin tur rättfärdigar utländsk inblandning. För att 

jämföra med diskursen Said visar i Orientalism där brittiska politiker motiverar sin inblandning i 

egyptisk politik med liknande motivering, att de inte klarar av det själva.82 Det talades om 

orienten som underutvecklat och liknande termer används. Det visa hur reproduktionen av 

postkoloniala strukturer lever kvar in till dagens samhälle.  

Under genomgången av materialet blir det tydligt att nästan alla tidningar använder sig av 

externa nyhetsförmedlare som till exempel Tidningarnas Telegrambyrå (TT) eller Reuters. Flera 

av artiklarna från de olika nyhetsförmedlarna är direkt publicerade i tidningarna utan några 

ändringar. Det leder till att flera tidningar, oberoende av färg eller typ av tidning har likadana 

artiklar. En artikel från TT har rubriken ‖Valfusket växer i Afghanistan‖ 83. Expressen, Dagens 

nyheter och Svenska dagbladet har alla publicerat artikeln från TT. De är identiska och ingen av 

tidningarna har ändrat något i den trots att tidningarna har olika ägare och olika politisk 
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tillhörighet. För att jämföra tidningarna med varandra och se om den politiska färgen har 

betydelse är de här artiklarna inte användbara. Men de är samtidigt användbara för att analysera 

diskursen som förs i svensk media ur ett postkolonialt perspektiv. Rubriken upprepas tre gånger 

fast i olika tidningar. Det här kan ses som ett steg i att skapa en diskurs. Genom upprepningar 

och från flera olika aktörer skapas en bild av sanningen som sedan kan refereras tillbaka till i 

andra artiklar. Rubriken ‖Valfusket växer i Afghanistan‖ som publicerades den 25 september kan 

tolkas som att den bygger på en tidigare artikel av TT med rubriken ‖Fler klagomål på afghanska 

valet‖84, publicerades de 22 september. Den i sin tur kommer av artikeln ‖Afghanska valklagomål 

strömmar in‖85 som publicerades den 20 september. På det här viset skapas en diskurs i media. I 

det här fallet var alla artiklar från TT men det visar hur diskursen reproduceras och bygger på 

tidigare utsagor. Den bild som presenteras och reproduceras har alla liknande topic. För 

människor som endast får sin information av de här exemplen framstår Afghanistan som ett land 

där det inte går att genomföra regelrätta val utan omfattande fusk. Det här är ett exempel som 

visar hur diskurser och uppfattningar om ett land kan formas.  

Rubriken ‖Valfusket växer i Afghanistan‖ innehåller mycket information om artikeln. Det är 

en kort artikel från TT och berättar bara att valfusket ökar. Makrostrukturer analyseras senare 

men de här artiklarna används för att exemplifiera. I det här fallet skulle det kunna vara om 

demokratiska val, valfusk och valfuskets negativa inverkan på demokratin. Rubriken blir då ett 

medel att filtrera kunskapen vi redan har för att få fram relevant information. I en annan artikel i 

Svenska dagbladet från den 18 september 2010 är rubriken ‖Valet är dömt att misslyckas‖86. 

Samma sak är aktuell här vad som gäller informationen. Det är lätt att lista ut vad artikeln handlar 

om. Det är även här misslyckandet av den demokratiska processen som ligger i fokus för artikeln. 

Det finns fler exempel på artiklar vars syfte är att peka på den misslyckade demokratiseringen av 

landet. Förutom de tidigare nämnda exemplen finns även ‖Talibanerna hotar sabotera valet‖87 i 

Dagens Nyheter. De här båda artiklarna visar ett postkolonialt tankesätt från europeiskt håll. Som 

tidigare visats skriver tidningarna för en västerländsk publik vilket innebär att de skriver ur ett 

västerländskt perspektiv. På så vis blir diskursen om Afghanistan och demokratiseringen färgad 

eftersom vi både läser och skriver artiklar för publiken i Sverige och här är den gemensamma 

kunskapen läsare använder sig av för att tolka artiklarna annorlunda än de områden som 

artiklarna beskriver. Det går inte att säga hur läsarna tolkar artiklarna men det kan ge en förvriden 

bild av verkligheten om läsaren tittar på valet och demokratin i Afghanistan ur ett svenskt 

perspektiv. Ur ett svenskt perspektiv är valet ett misslyckande men i en ny demokrati som 
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genomförde ett regimskifte för mindre än tio år sedan är det inte säkert att det ses som ett lika 

stort misslyckande.  

Det här tydliggör något som Stuart Hall skriver om i kapitlet The West and the Rest Han 

menar att utveckling i övriga världen jämförs med situationen i Europa.88 Med artiklar som 

‖Talibanerna saboterar valet‖ eller ‖Valet dömt att misslyckas‖ jämförs demokratiprocessen i 

Afghanistan med den i Sverige. Det är inte heller den process som skedde första tiden av 

demokratiseringen i Sverige utan situationen vi har idag. På så vis kommer vi in på en annan 

punkt som Hall tar upp när det kommer till avgränsningen mellan West och the rest. Eftersom 

Afghanistan inte kommit lika långt i demokratiprocessen som Sverige anses de vara 

underutvecklade.89 Ett exempel på det är artikeln ‖Skam på er, ni som inte orkar rösta‖ där 

författaren jämför dagens Afghanistan med Sverige på 1600-talet. 

Visst, vissa av politikerna som ställer upp i valet har mycket på sitt samvete. Några är som 
nutida versioner av svensk 1600-talsadel, krigsherrar som samlar förmögenheter. 90 

Det går även att se de här artiklarna ur ett orientalistiskt perspektiv eftersom det går att dra 

kopplingar till det Said skriver. Han berättar om synen på orienten som irrationell, fördärvad, 

barnslig och annorlunda. Europa däremot anses ofta ha motsatta egenskaper som rationell, 

dygdig, mogen och normal. Enligt Said beror denna syn på maktskillnaderna mellan parterna. 

Orienten ansågs som så underlägsen att Europa var tvungna att undersöka och hjälpa landet.91 

Artiklarna kan alltså ses som ett yttrande av orientalism, som ett rättfärdigande för Europa att 

ingripa i afghansk inrikespolitik eftersom väst kommit så mycket längre i sin demokratiprocess.  

Makro- och superstrukturer 

Hittills har artiklarna analyserats grammatiskt och detaljerat. Det har visats på vilket sätt 

tidningarna skapar och påverkar diskursen om det afghanska parlamentsvalet 2010. För att se hur 

det här fungerar på ett större plan måste blickarna höjas. Van Dijk menar att det inte går att 

analysera en diskurs ur endast med hjälp av mikrostrukturer. 92 Makrostrukturer inom media är 

viktigt eftersom det är det är genom att granska på diskursen som helhet som makrostrukturer 

blir synliga.93 Makrostrukturer fungerar som en sammanfattning av en text. De blir synliga i 

artikelns rubrik eller ingress. Eftersom det är en sammanfattning av den viktigaste informationen 

är det mycket onödiga detaljer som tas bort.94 Artikeln ‖Valet dömt att misslyckas‖95 kan 

                                                 
88 Hall, s. 277. 

89 Hall, s. 277. 

90Johanne Hildebrandt, Skam på er, ni som inte orkar rösta, (2010-09-12), 

http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/johannehildebrandt/article12483780.ab 2013-05-12. 

91 Said, s. 113. 

92 Teun, van Dijk, Macrostructures, s. 26. 

93 van Dijk, s. 4. 

94 van Dijk, s. 47. 

95 Jan Blomgren, ”Valet är dömt att misslyckas”, (2010-09-18), http://www.svd.se/nyheter/utrikes/valet-ar-domt-att-

misslyckas_5347307.svd, 2013-05-12. 

http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/johannehildebrandt/article12483780.ab
http://www.svd.se/nyheter/utrikes/valet-ar-domt-att-misslyckas_5347307.svd
http://www.svd.se/nyheter/utrikes/valet-ar-domt-att-misslyckas_5347307.svd


 25 

användas som exempel. Som tidigare visats finns det fem viktiga ämnen som tas upp. Det är vad 

som har hänt, vem som har gjort vad, vilka reaktionerna blev och historisk kontext. För att 

uppmärksamma vad som kan ses som makrostruktur måste den huvudsakliga informationen tas 

fram. I det här fallet är det är det, precis som rubriken säger, att valet kommer misslyckas på 

grund av det inte tas på allvar. Det här är sammanfattat i rubriken och ingressen vilket är vanligt i 

tidningsartiklar.96 Det är även den här informationen som ofta följer med läsaren. Detaljer som 

vems fel det är att valet misslyckas eller hur reaktionerna blir av det är inte lika intressanta som 

huvudämnet för artikeln. ett annat exempel är artikeln ‖Är Afghanistan redan förlorat?‖. Det 

finns sex topics som den artikeln berör enligt samma mönster som ‖Valet dömt att misslyckas‖. I 

det här fallet är artikelns huvudämne att valet kommer att misslyckas och att det är för att 

intresset inte är tillräckligt stort. I det här fallet faller detaljer som vem som är ansvarig, hur övriga 

världen reagerar och vad som görs för att lösa problemet, bort. Anledningen är att svensk media 

riktar sig till en svensk publik. För läsare i Sverige tolkas det som att det mest intressanta om det 

här valet att det misslyckas och att folk inte bryr sig om demokratiseringen. För läsare i andra 

delar av världen kan annan information varit viktigare. Återigen blir det aktuellt att tala om vad 

som är viktigt för människor i västvärlden. Det handlar om vilket perspektiv som journalisten har 

när han eller hon skriver artikeln. Som tidigare visats anser van Dijk att de flesta journalister och 

redaktörer tillhör och skriver för den vita gruppen.97 Det kan tolkas som att han menar den 

europeiska kulturen. Det blir då naturligt att de rapporterar om vad som anses intressant för 

publiken.  

Det går att koppla det tillbaka till reproduktionen av nyheter. Eftersom onödiga detaljer faller 

bort är det lättare att minnas den viktigaste informationen i en artikel. Det som anses vara den 

viktigaste informationen varierar från tidning till tidning. Det kan handla om vilken politisk färg 

tidningen har eller hur djupa analyser som de erbjuder. Det kan också handla om vilken publik de 

skriver för. Det är den informationen som reproduceras och på så vis skapas en diskurs. Det var 

tre artiklar från TT i exemplet ovan. ‖Valfusket växer i Afghanistan‖, ‖Fler klagomål på 

afghanska valet‖ och ‖Afghanska valklagomål strömmar in‖ är rubrikerna på de artiklarna. Det är 

korta artiklar från TT men det går att se hur makrostrukturer reproduceras och hur de bygger på 

tidigare strukturer och den gemensamma kunskap som finns där det publiceras. Första artikeln i 

serien är ‖Afghanska valklagomål strömmar in‖. Det berättas att 700 klagomål kommit in och att 

3000 fler förväntas. I nästa artikel, ‖Fler valklagomål på afghanska valet‖, står det att över 3000 

klagomål kommit in. I sista av de tre artiklarna nämns inte längre hur många klagomål som 

kommit in utan bara att det är en tredjedel av landets provinser påverkats. Onödig information 

har tagits bort från första till sista artikeln, det är inte viktigt att veta den exakta summan av 

valklagomål bara att en tredjedel av alla provinser är drabbade. Det blir tydligt hur artiklarna 

bygger på tidigare artiklar. Författaren utgår från att människor har läst rapporteringar om 

klagomål tidigare vilket gör att mer och mer information kan tas bort. I första artikeln berättas 
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det att det förekommer klagomål. I andra artikeln använder de ordet ‖fortsätter‖ i rubriken. Det 

visar hur artikelförfattaren bygger vidare på första artikeln. i sista beskriv inte antalet klagomål 

utan bara att det är väldigt många. Makrostrukturerna tappar detaljer och information som inte är 

nödvändig eller sådan information som redan etablerats i tidigare artiklar. Det viktiga är vad 

människor som läser artiklarna kommer ihåg. Galtung och Holmboe menar att när en nyhet väl 

fått fäste hos publiken är det lättare för tidningen att bygga vidare på den.98 De menar att när en 

händelse väl har rapporterats kommer uppföljningsartiklar bara för att det går. 

Som tidigare stycke visar är det viktigt för makrostrukturen att vara tydlig i början av artikeln 

för att visa dess huvudämne men det beror även på att det är så publiken är vana vid att läsa 

nyheter på grund av de superstrukturer som finns i svensk media. Genom att läsa ingressen och 

rubriken blir huvudämnet tydligt. Det är för att ge läsaren en sammanfattning och introduktion. 

Ett exempel blir den mindre viktiga informationen ligger längre ner eftersom den måste vara 

möjlig att ta bort på grund av eventuell platsbrist i tidningen.99 Det går att tolka det som att 

superstrukturer bestämmer hur läsaren ska läsa artikeln och vilken information han eller hon tar 

med sig. Som van Dijk säger tar läsare med sig informationen som nämns som makrostrukturer, 

den information som enligt superstrukturerna ligger i början av artikeln. I ‖Afghanska valet- ett 

hot mot kvinnorna‖ berättas bara att kvinnorna har det svårt i ingressen och rubriken. Vill läsaren 

få mer information måste de fortsätta läsa. Bakgrundsinformation och förklaringar kommer 

längre ner. Läsaren är van vid det eftersom de flesta artiklar ser någorlunda likadana ut på grund 

av superstrukturer som bestämmer hur en artikel ska skrivas. Problem kan uppstå om endast 

ingressen eller rubriken läses. Den består av makrostrukturen för artikeln. Som tidigare visats 

innehåller det bara information som anses tillräckligt viktig. Onödig information skalas bort vilket 

gör att bilden som framstår i ingressen eller början av artikeln inte alltid är så omfattande. 

Eftersom det är den informationen som läsaren tar med sig enligt van Dijk. 100 Det kan det bli 

problematiskt om allmänheten får en bild som inte bygger på fullständig information. 

Informationen som reproduceras av läsarna när de talar om artikeln bygger då på otillräcklig 

kunskap.  

Det visar också hur artiklar reproducerar bilden av det afghanska valet. Valets misslyckande 

upprepas ständigt. Det kan tyda på en metod för att behålla skillnaderna och maktförhållanden 

mellan olika kulturer. I det här fallet visas skillnaderna inom demokratisering. Det leder till det 

Loomba kallar manikeiska allegorin.101 Det är något som även Hall pratar om i the west and the rest. 

Han beskriver andrafieringen och instämmer med Loomba i att det används dels för att 

konstruera den andre men även sig själv.102 Jämförelsen mellan väst och de andra i materialet blir 

synligt om man granskar hur media beskriver den andre. I det här fallet är det hur Afghanistans 
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demokratisering och det afghanska folket beskrivs. Genomgående i materialet talas det om valet i 

Afghanistan som bräckligt eller osäkert med osäker utgång. Tidigare exempel visar att journalisten 

inte tror att det afghanska folket klarar av att styra sig själva utan hjälp från västs militärmakt. Det 

finns tydligare jämförelser också. I Expressen finns artikeln ‖Det afghanska valet- ett hot mot 

kvinnorna‖ syns de tankesätten genom artikeln. Den inleder, strax efter ingressen, med att 

beskriva det svenska valet. Först nämns det svenska valet och sedan räknas misslyckanden i det 

senaste afghanska valet upp.  

Parallellt med det svenska riksdagsvalet pågår parlamentsvalet i Afghanistan. Ett val som var 
tänkt att visa att det skett framsteg sedan det korrupta presidentvalet förra året och att den 
afghanska regeringen nu börjar få ordning på såväl korruption som säkerhet.103 

I artikelns gång räknas fler utmaningar för demokratin upp. De tar även upp ett exempel med en 

afghansk parlamentskandidat och pekar på hennes starka band med Sverige. En tolkning av att de 

gör så skulle vara att de vill påminna om jämförelsen med Sverige genom att koppla ihop 

ländernas demokratiprocess. En afghansk parlamentsledamot med starka band i Sverige som talar 

om hennes svåra arbetssituation påminner läsaren om hur lyckad svensk demokrati är. Ett annat 

exempel finns i Aftonbladet. I citatet från artikeln ‖Skam på er, ni som inte orkar rösta‖104 som 

tidigare visats är uppbyggnaden likadan.  

Det här stycket visar på vilken nivå artikelförfattaren anser att Afghanistans demokrati ligger. 

Det är också ett exempel på hur skillnaderna används för att mäta framgång mellan olika länder. 

Här jämförs Afghanistan med Sverige på 1600-talet. Hall skriver om det och säger att det är 

typiskt att andra länder ställs i relation till väst.105 Genom att svensk media gör jämförelsen blir 

det ett sätt att framställa den egna kulturen som bättre i jämförelse med den afghanska. Det 

framstår som att Sverige ligger ca 400 år före Afghanistan i samhällsutvecklingen. 

För att visa skillnaden brukar motsatspar ofta användas. Europa ger sig själva positiva 

egenskaper medan de andra får de negativa. Det är inget nytt fenomen. Loomba visar att under 

antiken hade romarna och grekerna namn på dem de ansåg ociviliserade. När de talade om dem 

kallade de dem barbarer. I jämförelse med greker ansågs de primitiva och ociviliserade. På så vis 

konstrueras den grekiska civilisationen när den jämförs med andra. Idag talas det inte barbarer. 

Men det görs fortfarande jämförelser mellan den egna kulturen och andra för att konstruera sin 

egen. Som exemplen visar är det i jämförelsen det märks. Ibland tillskrivs de egenskaper som väst 

anser att de har. Medan Europa är utvecklat är resten underutvecklade.106 Shabir, Ali och Zafar 

beskriver hur media använder språket för att förmedla en bild. Bland annat säger de att genom att 

använda negativt eller positivt laddade ord.107 I materialet används ord som demokratisering eller 

                                                 
103 Terese Cristiansson, Afghanska valet- ett hot mot kvinnorna, (2010-09-15), 
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stabilitet som positivt laddade ord. Taliban och attentat är exempel på två vanligt förekommande 

negativa ord. Som nämnts används Taliban som fiende till det positivt laddade demokratisering. 

Det är också ett exempel på hur motsatspar används, ord ges negativ eller positiv laddning. 

Genom att titta på hur artikelförfattaren använder de orden blir dennes ståndpunkt tydligare. Att 

dela upp situationen i vi och dem är något som Kabir kommenterar i sin studie om muslimer och 

islam framställs i Australiensk media. I hans studie upptäcker han att muslimer sedan länge har 

beskrivits som vildar men ännu mer efter terrorattentatet mot World Trade Center.108 Som 

Loombas exempel med grekernas benämning av andra folkslag som barbarer och Kabirs exempel 

om hur muslimer beskrivs i media visar att andrafieringen har rötter långt tillbaka i tiden och 

fortfarande används. Det kan också tolkas som ett sätt att förenkla situationen genom att dela in 

den i två grupper, vi och dem. 

I vissa fall är det tydligt men i andra är det inte lika tydligt. I materialet blir det tydligt när det 

kommer till genusfrågan. Ofta utmålas den afghanska mannen som en våldsam person med 

kvinnoförakt. Till exempel beskrivs hotet mot kvinnor som kandiderar till parlamentet så här:  

Men när det gäller kvinnorna finns det indikationer på att det kan vara manliga valdeltagare 
som ligger bakom. […] Det skulle också kunna vara afghaner som tror på starkt patriarkala 
värden utan att för den delen vara militanta talibaner.109 

Det visar att hotet mot kvinnor är större än att bara handla om talibanerna. När det varnas för 

vad som händer kvinnor om de utländska trupperna drar sig ur landet talas det om ‖[…] att 

gripas och få sina underliv sönderskurna.‖110 eller ‖ Alltså kommer kvinnor återigen att dö, liksom 

deras barn, särskilt i samband med graviditet och förlossning.‖111 Med de här artiklarna varnar 

media för vad som kommer hända om demokratiseringen misslyckas. Det här fungerar som ett 

sätt att konstruera den egna identiteten. Genom att nämna hoten mot kvinnor i Afghanistan 

påminns läsaren i Sverige om hur mycket bättre Sverige är när det kommer till genusfrågan. 

Återigen används det svåra läget i Afghanistan med Sverige för att konstruera svensk identitet. 

Jämförelsen skapar en känsla av vi och dem. Om de är misslyckade måste den egna gruppen vara 

lyckad. 

Sammanfattande slutdiskussion 

I analysen blir det tydligt att det finns strukturer som påminner om de som fanns under 

kolonialtiden. Tecken på postkoloniala yttranden finns både på mikronivå och ur ett större 

perspektiv. I den mer detaljerade analysen av själva texten syns hur meningar och uppbyggnaden 
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av meningarna skapar betydelse. Genom att placera vissa deltagare i en agerande roll kan ansvar 

skjutas åt det håll journalisten eller tidningen avser. I den här analysen syns det när tidningen talar 

om talibaner. Ansvaret på det osäkra läget flyttas till västs huvudfiende. Det talas inte om den 

negativa inverkan invasionen hade på säkerhetsläget. Västvärldens militära insats kommenteras 

knappt ur det perspektivet. Genom att inte nämna dem i ansvarsfrågan tonas deras del i 

konflikten ned. Andra aktörer som det inte talas om så mycket är det civila befolkningen. När 

artiklarna varnar för vad som kommer hända om den västerländska militären drar sig tillbaka 

nämns bara talibanerna som den enda agerande aktören. De kommer bland annat förtrycka 

kvinnorna så snart militären lämnar. Det kan tolkas ur ett postkolonialt perspektiv. Genom att 

endast tala om vilka de negativa konsekvenserna blir av att väst lämnar området visar det hur 

beroende de är av militär inblandning. Det är med hjälp av det postkoloniala perspektivet det här 

beskrivs för att det hjälper till att tolka relationen mellan Sverige och Afghanistan som det yttras i 

media. Många av artiklarna som pekar ut en ansvarig pekar just på talibanerna. De används som 

script för att visa den svenska läsaren vilken kunskap som ska tas fram för att förstå artikeln. 

Ordet taliban aktiverar kunskap och minnen av vad som lästs tidigare. 

I analysen syns att svensk media arbetar på samma vis som van Dijk beskriver europeisk 

media arbetar. Hans metoder ligger som grund för den här analysen och de exemplifieras med 

hjälp av artiklar som båda publicerades innan valet och handlar om förväntningarna på valet. 

Analysen tydliggör vilka ämnen som det skrivs om i varje artikel. Som exemplet visar är det 

förväntningarna inte höga och många fruktar våldsamheter i samband med valet. Den här typen 

av huvudtopic för en artikel som handlade om valet var vanligt i materialet och därför blev det 

viktigt att visa exempel på hur det kunde se ut. Den negativa bild som blir tydlig kan också det 

återkopplas till Europas relation med andra länder. Van Dijk menar att europeiska journalister 

och redaktioner är påverkade av postkoloniala strukturer vilket märks i texten. Sättet att skriva 

om den andre och vilka som utmålas som ansvarig för situationen är metoder för att lägga 

ansvaret på olika aktörer. Det tillsammans med att de skriver för en publik som är svensk gör att 

de postkoloniala strukturerna, som uppfattningen om landets utveckling eller deras eventuelle 

beroende av väst, som finns också reproduceras ur ett svenskt perspektiv. Van Dijk menar att de 

är vita och skriver för en vit publik. I den här studien har ‖vit‖ bytts ut till svensk eller 

västerländsk. Västerländsk media skriver alltså för västerländska läsare. Studiens syfte är att 

analysera relationen mellan Sverige och Afghanistan och hur den uttrycks i media. Det gör att 

Halls ‖The West and the rest‖ blir relevant eftersom han fokuserar just på relationen mellan 

västvärlden och övriga världen. Utan att Sverige varit någon stor kolonialmakt eller var någon av 

de mest utmärkande under kolonialtiden syns alltså koloniala strukturer i medias bevakning. Det 

visas i analysen hur det görs på mikronivå. Med ord och placering på dem går det att ändra fokus 

på artikeln eller tilldela ansvaret till olika aktörer.  

Efter analysen på mikronivå lyfts blicken och övergripande strukturer analyseras. Det första 

som tas upp är makrostrukturer. Van Dijk kallar dem Thematic structures. Makrostrukturer 

beskriver strukturer i artiklarnas ämnen. Det bygger vidare på exemplen som togs upp på 

mikronivå. Där visas hur och vilka teman som kan hittas i en artikel. Makrostrukturer samlar de 
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ämnen och sorterar bort onödig information för att på så vis få fram huvudämnet i varje artikel. 

På makronivå blir journalisten eller tidningens prioritet synlig. Huvudämnet uttrycks tidigt i 

artikeln, gärna i rubriken eller ingressen för att locka läsaren men även för att aktivera nödvändiga 

scripts som läsaren behöver för att lättare förstå vad artikeln handlar om. För att förstå diskursen 

om demokratiseringen i Afghanistan är analyser av makrostrukturer viktiga. Efter att huvudämnet 

för flera olika artiklar kan man se mönster av de strukturer som kan tolkas med hjälp av 

postkolonialistiska teorier. Om ett ämne tas upp av flera gånger och av flera olika tidningar tolkar 

jag det som ett bevis på prioritering hos journalister och tidningarnas redaktion. Här blir 

strukturer som upptäcktes på mikronivån också aktuell på makronivå, i det här fallet att svensk 

media är riktad mot den svenska publiken.  

Makrostrukturer visar också hur artiklar bygger på varandra och hur bilden av valet 

reproduceras. Redan under analysen på mikronivå tas det upp att artiklar bygger på varandra. Tre 

artiklar exemplifieras. Det är artiklar om valfusk. Makrostruktur blir tydlig eftersom den viktigaste 

informationen från varje artikeln följer med till nästa. Den information som kan tas bort för att 

behålla information som är viktig för den aktuella artikeln. Det gör att läsaren får lite mer 

information om ett ämne för varje artikel han eller hon läser. På så vis byggs den gemensamma 

sociala kunskapen upp. Journalisten behöver inte ge all information för varje artikeln utan kan 

utgå från att läsaren har viss kunskap om ämnet som han eller hon fått av tidigare artiklar. Det 

visar både hur den sociala kunskapen byggs upp och dess betydelse för artiklarnas prioritering av 

information. 

Superstrukturer kan liknas vid regler hur en artikel ska se ut. Det beskriver hur informationen 

ör fördelad och var någonstans olika saker bör ligga. För nyhetsartiklar finns några delar som ska 

vara med men det är väldigt fritt att tadel vissa andra delar. På grund av platsbrist kan det vara 

nödvändigt att prioritera bort vissa saker som inte behövs nämnas i varje artikel. Superstrukturer 

står nära makrostrukturer och de båda påverkar varandra. Superstrukturen för en artikel säger att 

den viktigaste och huvudsakliga informationen ska ligga i rubriken och ingressen. Det ska vara 

tidigt för att ge läsaren möjlighet att förbereda sig för vilken typ av text han eller hon ska läsa 

men även vilket det övergripande ämnet är. Superstrukturen bestämmer alltså att den viktigaste 

informationen (makrostrukturen) ska synas tidigt. Det är superstrukturer tillsammans med 

makrostrukturer som visar prioriteringen hos tidningen. De båda visar också vilken publik som ör 

tänkt för artikeln. Huvudämnet för artikeln blir vad som är intressant ur ett västerländskt 

perspektiv. i det här fallet är det demokratiseringen eller införandet av ett nytt samhällssystem. 

Att Afghanistan överger sitt samhällssystem till förmån för demokratin som är idealet i Europa är 

något som prioriteras av tidningar i Sverige. Artikelns ämnesprioriteringar blir tydliga snabbt 

eftersom de enligt superstrukturen ligger i början av artikeln. Det är även den här informationen 

som brukar följa med läsaren och på så vis reproduceras. 

Reproduceringen är också något som tas upp i analysen. Det visas hur nyheter både 

reproduceras och bygger på tidigare artiklar. Det är artiklarna som visats redan är vinklade ur ett 

västerländskt perspektiv. Det gör att maktförhållandet mellan väst och resten av världen 

reproduceras hos läsaren. Bilden av den andre kan förändras, men maktförhållandet följer med 
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eftersom tidningar talar om den andre som underutvecklad eller oförmögen att styra eller 

genomföra demokratiska val. Exakt hur människor reagerar på reproduktionen och bilden som 

förmedlas av väst försöker den här studien inte svara på. Nahid Kabirs studie visar däremot att 

muslimer i Australien lider av den ensidiga bilden som ständigt presenteras i media. En ny studie 

för att se attityder och tankar hos folket behövs för att förklara det. Den här analysen visar inte 

hur människor reagerar på reproduktion men den visar hur bilden av den andre reproduceras. 

Genom att trycka på viss information som anses tillhöra Afghanistan målas bilden av den andre 

upp. Det är enligt Galtung och Holmboe för att förenkla situationen i kulturellt avlägsna länder. 

Analysen visar också hur artiklarna använder makrostrukturer från tidigare artiklar ligger som 

grund för nyare. Artiklarna bygger på kunskap som förmedlats i tidigare artiklar. Det går att tolka 

som en typ av reproduktion. Tidningarna planterar information i vår gemensamma sociala 

kunskap. I nästa artikel utgår journalisten eller tidningen från att läsaren har viss kunskap och tar 

då bort information som ger detaljer och nyanser. Bara den informationen som tidningen anser 

vara viktigast följer med till nästa artikel. På så vis befästs bilden av den andre. Om diskursen är 

ensidig kommer den att i följande artiklar fortsätta vara det eftersom de bygger på varandra. På 

grund av de onyanserade rapporteringarna reproduceras en onyanserad bild av landet. Precis som 

många av slutsatserna i de tidigare studierna visar behövs en mer nyanserad bild i rapporteringen 

för att ge en mer rättvis bild av landet. 

För att svara på frågeställningen hur demokratiseringen presenteras i svensk media går det att 

tolka att parlamentsvalet i Afghanistan beskrivs ur ett europeiskt perspektiv. Under analysen blir 

maktförhållanden mellan Europa och resten av världen tydlig. Att rapporteringen ser ut som den 

gör beror på att media beskriver valet i Afghanistan för en svensk publik. Den nya demokratin i 

Afghanistan jämförs med den sedan länge etablerade demokratin i Sverige. Genom att beskriva 

de andra bygger väst upp sin egen identitet. Det går att peka på vissa fenomen i samhället för att 

visa var den egna kulturen ligger. I det här fallet är det demokratiseringen av landet. Det beskrivs 

i media som ostabilt och osäkert vilket gör att den svenska demokratin framstår som stabil och 

säker. Massmedia förmedlar informationen till stora delar av befolkningen. Centralt för studien 

och resultatet är jämförelsen mellan Sverige och Afghanistan. Demokratiseringsfrågan används 

för att göra skillnad på länderna. Som nämnts tidigare och som Hall säger används väst som 

standard för att jämföra andra länder med. Om man tittar på Afghanistan ur ett svenskt 

perspektiv framstår de som underutvecklade när det kommer till demokrati. I materialet talas det 

mycket om säkerhetsläget i landet. Det görs kopplingar mellan den osäkra och ostabila 

demokratin med det osäkra säkerhetsläget i landet. Också i den kopplingen gör jämförelser med 

Sverige för att visa hur mycket längre fram den svenska demokratin ä i utvecklingen än 

Afghanistan. Det är med hjälp av det postkoloniala perspektivet de här strukturerna kan 

analyseras. Det perspektivet menar att jämförelsen mellan länderna i Svensk media har att göra 

med maktförhållanden mellan västvärlden och den övriga världen. Jämförelsen som är central för 

studien är en yttring av maktrelationen mellan länderna. Sverige eller västvärlden behåller sin 

position mot Afghanistan eller andra länder genom hur diskursen förs hos svenska folket. Bilden 

som förmedlas av Afghanistan är att de är underutvecklade i demokratifrågan, kvinnors 
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rättigheter är inte lika starka som i Sverige och att det är våldet som dominerar parlamentsvalet 

2010. Rapporteringen förmedlar dels en bild av Afghanistan men även en bild av Sverige. Det 

kan tolkas som att det handlar om motsatser. Därför rapporteras det mycket om svårigheterna 

och problemen som finns för det afghanska valet. Afghanistan beskrivs som underutvecklade och 

misslyckas inom demokratin, det betyder att Sverige är mer utvecklat och lyckade inom 

demokratin. Det blir tydligare ju längre från den egna gruppen som diskursen berör. Tidningarna 

hade kunna skriva om de framsteg som gjort och hur långt landet kommit sedan talibanerna 

regerade. Att diskursen inte är mer nyanserad kan bero på att jämförelsen inte blir lika tydlig och 

bilden av Sverige inte framstår som lika självklar.  
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