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1 Abstract
Uppsatsen behandlar den svenska medierapporteringen kring Turkiet och EU. Syftet var att 

undersöka om det fanns några imperialistiska och- eller kolonialistiska tankestrukturer i artiklarna 

kring Turkiets EU-anslutning i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Frågeställningen ämnade 

till att undersöka två frågor. Den första frågan syftade till att redogöra för hur rapporteringen kring 

Turkiet och EU sett ut i DN och SvD från och med 1999-då Turkiet officiellt accepterades som 

kandidatland till EU–fram till 2008. Den andra frågan syftade till att undersöka och belysa om det 

fanns drag av imperialistiska och- eller orientaliska tankemönster i dessa artiklar. Materialet till 

undersökningen består av tio artiklar av olika slag, fem stycken från Dagens Nyheter och fem 

stycken från Svenska Dagbladet, vilka hittades i mediearkivet.se. Teorin som användes i 

undersökningen är Edward Said's teori om Orientalism. Orientalism redogör för hur 

framställningarna ”Orienten” i bland annat Europeiska romaner och reseskildringar bidrog till att 

upprätta en dikotomi mellan européerna och ”de Andra”. Denna dikotomi var central för skapandet 

av den europeiska kulturen och för att hålla kvar och utveckla makten över Orienten. Kunskapen 

om Orienten är således långt ifrån objektiv eftersom den producerades av Västerlandet, som ett sätt 

att förhålla sig till- och kontrollera Orienten. Orientalism ifrågasätter objektiviteten och oskulden 

inom den västerländska forskningen. I studien har jag även använt mig av Richard Dyer's teori om 

”den vita normen” där han menar att ”ras” är något man endast applicerar på icke-vita människor, 

och beskriver samt diskuterar den vita normens egenskaper. Metoden som tillämpades för att 

analysera artiklarna var kritisk diskursanalys. Kritisk diskursanalys används för textstudier som 

syftar till att undersöka texten som en social handling och inte enbart se på dem som 

informationsbärare. Metoden kam användas till att utforska dolda tankemönster eller ideologier 

bakom texternas utformning. Jag använde mig av Peter Berglez analysverktyg tematisk struktur, 

schematisk struktur, frånvarande information och närvarande implikationer, lexikal stil samt 

politisk/historiska kontextualiseringar. Resultatet av min analys påvisade att det- i de undersökta 

artiklarna- fanns drag av orientaliska och imperialistiska tankestrukturer i diskursen kring Turkiet 

och den EU. Turkiet tillskrevs två olika roller som bär typiska mönster för ett imperialistiskt och 

orientaliskt tankemönster. Antingen så beskrevs Turkiet som den ”underlägsna” Orientalen som 

ständigt försöker efterlikna europén, genom EU, för kontroll över Turkiet och chansen att påverka 

resten av mellanöstern, genom Turkiet som ett verktyg, eller som den historiskt rotade västerländska 

tanken om ”turkfaran”, som ständigt utgör ett hot för Europa.
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2 Inledning
Första gången Turkiet ansökte om EU medlemskap var i april 1987, varefter den, efter en lång 

väntetid på 32 månader avslogs. Skälet yttrades vara bristande politiska, sociala och ekonomiska 

skäl som påvisade att Turkiet inte var redo för fulla medlemskapsförhandlingar. Landet 

accepterades som kandidatland 1999. Den 3 oktober 2005 inledde Turkiet formellt 

medlemskapsförhandlingar med EU, vilket bar på villkoret att Turkiet skulle teckna under ett 

tilläggsprotokoll till Ankara-avtalet som utsträckte tullunionen till hela EU, samt att sex lagar 

beträffande rättsskipning och föreningsfrihet antagits och trätt i kraft. Lagarna trädde i kraft i april 

2005 och den 29 juli undertecknade Turkiet tilläggsprotokollet1. 

Sedan dess har en hel del specialregler och tilläggsprotokoll applicerats på Turkiet i samband med 

medlemskapsförhandlingarna, och dessa verkar inte nå sitt slut än i dag, 2010, då 

medlemskapsförhandlingarna fortfarande fortsätter, och vissa EU länder uttalar sig vara positiva till 

Turkiets EU-medlemskap medan vissa, framförallt Frankrike, strikt vägrar acceptera ett Turkiskt 

EU-medlemskap. Ingmar Karlsson, tidigare svensk generalkonsul i Istanbul, uttrycker detta som ett 

hyckleri från EU:s sida och menar att den Europeiska Unionen inte varit uppriktig när öppna 

medlemskapsförhandlingar med Turkiet inletts fast än många Europeiska huvudstäder var 

övertygade om att Turkiet inte skulle kunna fylla kraven. När Turkiet däremot gjorde det, har dessa 

nya kriterier så som geografiska, geostrategiska, religiösa, kulturella och historiska införts, som 

inget tidigare kandidatland ställts inför2. 

I och med de oändliga medlemskapsförhandlingarna och särbehandlingen Turkiet som stat utsätts 

för till skillnad från andra kandidatländer3, har hos mig väckt ett intresse om det finns eventuella 

dolda tankestrukturer som ligger till grund för den Europeiska Unionens särbehandling gentemot 

Turkiet, som även i sin tur eventuellt kan ligga bakom utformningen av de svenska mediernas 

diskurs kring Turkiet och EU. 

Även fast Turkiet som land inte har ett tydligt kolonialt förflutet som många andra länder i Öst, är 

det av stort intresse att undersöka om de koloniala maktstrukturerna kolonialismen medfört lever 

kvar i dagens politiska förhållanden, här gentemot Turkiet av Europa som geografiskt befinner sig 
1 Karlsson, Ingmar. Europa och turken. Betraktelser kring en komplicerad relation. Wahlström&Widstrand, 

Stockholm 2007. Sid. 8-9.
2 Ibid. Sid. 9.
3 Ibid. Sid. 9-19.
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mellan Europa och Asien och ofta benämns som ”Bron mellan Väst och Öst”.

3 Syfte
Syftet med studien är att undersöka de svenska mediernas utsagor kring Turkiet och EU som en 

diskurs. Jag ämnar att undersöka om det kan finnas några spår av orientalisk och imperialistisk 

tankestruktur kring rapporteringen om Turkiet och EU i de svenska medierna (DN och SvD) från 

och med 1999 fram till 2008. 

4 Frågeställning
• Kan man finna spår av orientaliska och imperialistiska tankestrukturer i rapporteringen kring 

Turkiet och EU i Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter från och med 1999 fram till 2008?

5 Material och avgränsning

5.1 Tidningar

Materialet som har valts att undersökas i denna studie är artiklar publicerade i Svenska Dagbladet 

och Dagens Nyheter från 1999 då Turkiet accepterades som kandidatland till EU fram till idag. 

Anledningen till att jag valt artiklar ur just dessa tidningar är att dessa brukar anses vara de seriösare 

alternativen gällande politiska frågor och debatter till skillnad från till exempel Expressen och 

Aftonbladet. Jag har för att komma fram till dessa artiklar sökt på mediearkivet.se. 

5.2 Urval

Mediearkivet.se kräver en universitetsinloggning för att komma åt, eller annan typ av tillgänglighet. 

Jag sökte på ”Turkiet+EU”. Jag valde datum mellan januari 1999 och januari 2009, och kryssade 

endast i SvD och DN. Detta gav ett resultat på 2369 artiklar, varefter jag valde resultatet för ”mest 

relevant”. Därefter sållade jag igenom rubrik och ingress och läste igenom de artiklar som verkade 

vara lämpliga för min studie. Jag fortsatte på detta vis tills jag funnit fem artiklar från Svenska 

Dagbladet och fem artiklar från Dagens Nyheter som var lämpliga för min undersökning. Vid 

urvalet av artiklar lade jag vikt på datum så att fördelningen mellan datumen skulle bli som jämn 

som möjligt. De flesta artiklarna som dök upp efter att jag fyllt i sökkriterierna hade i princip 

liknande innehåll som de valde artiklarna, därför blev datum avgörande för exakt vilka som valdes 
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att analyseras. Jag valde ut artiklar av olika slag för att få ett så brett material som möjligt.

6 Bakgrund

6.1 Historiska relationer mellan Europa och ”turken”

Att diskursivt belysa och analysera dagens relationer mellan den Europeiska Unionen och Turkiet 

kräver en tillbakablick i de historiska relationerna. Detta kan vara nödvändigt för att kunna förstå 

den europeiska synen på ”turken” i dagsläget. 

Ingmar Karlsson skriver i sin bok ”Europa och Turken” att turkarnas erövring av Konstantinopel 

1453 väckte en stor bestörtning i Europa och framkallade en rädsla för ”turken” som sedan 

förstärktes och symboliserades av namn på slagfält. Den böhmiska kungen Georg Podiebrand 

skickade år 1461 ett sändebud till Paris och med förslaget om ett europeiskt fredssystem och 

statsförbund, som skulle bygga på gemensam utrikespolitik, armé, budget och rättsregler.  Karlsson 

skriver att Podiebrands förslag kan ses som det första praktiska politiska Europainitiativet, vilket i 

första hand syftade till att möta den ”turkiska faran”. Planen blev dock fördömd, bland annat av 

påven som inte ville få sin makt försvagad, och påvisade att tiden inte var redo för detta4. 

I Europa spreds på 1500-talet omkring 2500 ”turktryck”, där bilden av den blodtörstige turken 

inpräntades. En hel del talesätt och uttryck som förknippades med turkarna uppkom runt om i 

Europa. I Italien använde man till exempel uttrycket puzza come un turco (han stinker som en turk), 

och ofint beteende och grymhet kallades av fransmännen för turquerie5. Engelskans uttryck ”to talk  

Turkey to somebody” betyder att uttrycka sig grovt till motparten, och i Tyskland användes 

begreppet ”Türkenhund”. Påståendena om ”hundturken” sträckte sig enda till Sverige. 

”Hundturken” var varelse som var till hälften människa och hälften hund. Den hade svans och 

hundhuvud, och älskade att äta barn6. 

4 Karlsson, Ingmar. Europa och turken. Betraktelser kring en komplicerad relation. Wahlström&Widstrand,
      Stockholm 2007. Sid. 17-18.

5 Ibid. Sid. 19.
6 Ibid. Sid. 19-20+23
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I dikten Herr Snakedal i Fridolins visor står det:

  

  ...Din Slemme lurk,

du tror jag är en hednisk turk,

som saltar slika lamm i burk?7 

”Turkfaran” lurade tätt intill Europa fram till slutet av 1600-talet och utgjorde ett ständigt hot mot 

den kristna civilisationen8. In mot början på 1700-talet underströks den ”turkiska faran” fortfarande 

i den dåvarande europeiska freds- och rättsordningen, men bilden av ”turkhunden” hade nu 

förändrats och han var inte lika farlig längre, utan mer löjlig. Nu framhävdes den egna ädla 

europeiska karaktären och  runtom i Europa blev turken en löjlig och samtidigt farlig figur som 

framställdes i bland annat pjäser och karnevaler9. ”Turkfaran” införlivades så småningom av den 

europeiska civilisationen och dess folkkultur, dess stora händelser och gestalter kom att bli invävt i 

det dagliga livsmönstret, och det som hölls aktuellt var en nödvändig mildrad version av faran den 

utgjorde för Europa10. 

På 1700-talet var kristendomen inte lika dominerande som innan, även om den fortfarande var 

viktig, och mot slutet på 1700-talet var blev en europeisk kulturell gemenskap allt starkare. På 

1800-talet uttryckte sig den ryske tsaren Nikolaj I om det Ottomanska riket som ”Europas sjuke 

man”, vilket fastnade i det allmänna medvetandet och en negativ bild av turken och det Ottomanska 

riket växte i Europa, vilket till stor del baserades på fördomar, förakt och rädsla11.  

7 (Fridolins visor, dikten Herr Snakedal skriven av Erik Axel Karlfeldt (1864-1931)). Karlsson, Ingmar. Europa och 
turken. Betraktelser kring en komplicerad relation. Wahlström&Widstrand, Stockholm 2007. Sid. 23

8 Said, Edward W., Orientalism. Månpocket. Stockholm: 1997. Sid. 137-138.
9 Karlsson, Ingmar. Europa och turken. Betraktelser kring en komplicerad relation. Wahlström&Widstrand,

      Stockholm 2007. Sid. 24-25
10 Said, Edward W., Orientalism. Månpocket. Stockholm: 1997. Sid. 138.
11 Karlsson, Ingmar. Europa och turken. Betraktelser kring en komplicerad relation. Wahlström&Widstrand,

      Stockholm 2007. Sid. 30
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En amerikansk författare, William Milligan Sloane, skrev efter en resa i de europeiska delarna av 

det ottomanska imperiet att turkarna kom från Asien och skulle återvända till Asien utan saknad12.

6.2 Dagens relationer mellan den Europeiska Unionen och Turkiet

Turkiet har de senaste åren, framförallt efter att de accepterades som kandidatland för medlemskap i 

den Europeiska Unionen 1999, debatterats mycket om i de svenska medierna. Speciellt efter att 

medlemskapsförhandlingarna började 2005. Huruvida landet kulturellt tillhör en europeisk 

gemenskap eller inte har framfört stora disskussioner runt hela EU, och svenska medier har även 

gett debatten kring Turkiets EU medlemskap ett brett utrymme. Frankrike och Tyskland ställer sig 

strikt emot ett turkiskt medlemskap i dagsläget, fast än Turkiet uppfyllt de grundläggande kraven 

som EU ställt på de övriga kandidatländerna hittills. Därefter har EU ställt ett antal andra krav på 

Turkiet som inte krävts av övriga kandidatstater13. Detta har fört frågan om det turkiska EU-

medlemskapet på en annan nivå. Det diskuteras nu alltmer om den Europeiska Unionen är en 

kristen gemenskap och Turkiet som ett till majoriteten är ett muslimskt land i grund och botten 

aldrig kommer att accepteras som full medlem. Turkiets kulturella skillnader och geografiska 

tillhörighet är även sådant som alltmer kommit att diskuteras i samband med EU-frågan. Allt detta 

ger i sin tur upphov till ett intresse om varför Europa behandlar Turkiet annorlunda och ställer 

enskilda krav som andra kandidatländer inte fått stå inför. Turkiet är som sagt ett till majoriteten 

muslimskt land som geografiskt har ungefär 97% av sin landsmassa på Asiatisk mark. Landet har en 

nära anknuten historia till Europa, speciellt under det Ottomanska imperiets storhetstid och 

framförallt sönderfallande, då dessa geografiska delar, som fick benämningen Levanten, utgjorde 

stort intresse för Frankrikes och Storbritanniens imperialistiska och orientaliska tankestrukturer i 

samband med Asiens nya utformning i den andra hälften av artonhundratalet och början av 

nittonhundratalet14. Kan Turkiet i verklig mening av Europa ses som en del av den Europeiska 

gemenskapen, när den turkiska landsmassan för endast hundra år  sedan låg i stort intresse för det 

västliga koloniala och imperialistiska tankestrukturerna. David Lloyd George som var brittisk 

premiärminister under åren 1916-1922 uttryckte sig 1914 om turken på detta vis: 

12 Ibid. Sid. 32.
13 Karlsson, Ingmar. Europa och turken. Betraktelser kring en komplicerad relation. Wahlström&Widstrand, 

Stockholm 2007. Sid. 10.
14 Said, Edward W., Orientalism. Månpocket. Stockholm: 1997. Sid. 341.
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       Turkarna är en mänsklig cancer, en krypande plåga i köttet på de länder som de vanstyr. De får varje livsfiber 

att förruttna. Jag är glad över att turken nu står inför en slutgiltig redovisning för sin långa lista över sina 

nidingsdåd mot mänskligheten” 15

7 Teori

7.1 Foucaults teori om makt och kunskap

Foucault menar att makt inte är något som utövas av vissa agenter till passiva objekt, utan att den är 

spridd över olika sociala praktiker. Den är alltså inte förtryckande, utan produktiv. Det är den som 

skapar kunskap och vår sociala omvärld. Makten är central i den mån att den gör att omvärlden ses 

ur ett visst perspektiv, på ett visst sätt, vilka utesluter vissa andra sätt att se och nämna omvärlden 

på. Diskursen är enligt Foucault det som i hög grad bidrar till skapandet av subjekt, som till 

exempel ”vi” och kunskapen om ”oss själva”. Det finns alltså enligt Foucault ingen objektiv 

kunskap och inga objektiva sanningar, det finns bara vissa sanningsregimer eller diskurser som 

dominerar andra. Han hävdar att det inte går att nå fram till en sanning eftersom det inte går att tala 

utanför diskurserna, det finns alltså ingen väg utanför representationen. ”Sanningen” är alltså en typ 

av ett system av reglering och spridning av utsagor med mera som är inlagrad och skapad av 

maktsystem. Vi människor är enligt Foucault alltså en del i den diskursiva ordningen där makten 

cirkulerar. Vi är med och tar vissa saker som för självklara och gör dem till våra egna ”sanningar”16.

7.2 Orientalism och Edward Said

Edward Said definierar orientalism som ett västerlandets sätt att förhålla sig till Orienten och har 

sin grund i orientens speciella ställning i det Europeiska Västerlandets historia. Ett tankesätt som i 

grunden är en ontologisk och kunskapsteoretisk uppdelning mellan ”Orienten” och ”Occidenten”, 

mellan ”öst och väst”. Orientalismen är, sedd ur dessa glasögon en del av Västerlandets 

identitetsskapande genom att man tillskrivit Orienten alla de egenskaper Västerlandet själv inte bär 

på. Det är två enskilda enheter och Orienten är tjänaren Västerlandet ”dem dominerande”. Det är 

främst utifrån denna teori undersökningen i denna uppsats skall genomföras. Said förklarar vidare 

att denna skapta definition och detta tankesystem om Orienten är skapat, bland annat genom 

15 Karlsson, Ingmar. Europa och turken. Betraktelser kring en komplicerad relation. Wahlström&Widstrand,
      Stockholm 2007. Sid.32.

16   Winther Jörgensen, Marianne & Phillips, Louise, Diskursanalys som teori och metod. Studentlitteratur AB, Lund. 

Sid. 19-21
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litterära texter och akademisk forskning, för att kunna styra och hantera Orienten och dess folk, och 

då inte bara i materiell mening så som kolonialt styre, utan även i ett dolt övergripande hegemoniskt 

maktförhållande. Said förklarar detta Europeiska tankesystem bland annat genom uppställningen 

Oss och Dem, Västerlandet och Orienten17.

Orienten har bidragit till Europas identitetsskapande genom att vara dess motidé, motsatta 

erfarenhet och motsatta personlighet. Enligt Said är Orienten dock inte enbart en föreställning utan 

en integrerad del av Europas materiella civilisation och kultur, och det är orientalismen som 

framställer detta på det kulturella och ideologiska planet, som en diskursiv metod med egna 

institutioner, egen vokabulär, egen forskning, eget bildspråk, egna doktriner, koloniala byråkratier 

och kolonial stil. Han menar att orientalismen lever kvar än idag genom sina doktriner och teser och 

Orienten och orientalen18. 

Said delar upp orientalism i tre delar, där den första är den akademiska beteckningen och utgörs av 

forskningen kring Orienten och ”orientalen” i de akademiska institutionerna. En annan form av 

Orientalism utgörs av sättet att tänka på öst och väst som strikt åtskilt. En tredje form av 

Orientalism, som enligt Said utkommit runt slutet av sjuttonhundratalet, är en sammanfallen 

institution som användes för att kunna kontrollera Orienten och dess folk. Detta genom att bland 

annat göra yttranden om den, auktorisera synpunkter på den, beskriva den, kolonisera den och 

härska över den, sammanfattningsvis Västerlandets ”vapen” att dominera över Orienten. Said 

hävdar att det är omöjligt att förstå den systematiska disciplin som den europeiska kulturen lyckades 

styra och producera Orienten med - både politiskt, militärt, sociologisk, ideologiskt, vetenskapligt 

och konstnärligt - om man inte undersöker orientalismen som en diskurs. Här väljer Said att utgå 

från Foucault´s diskursbegrepp – vilket jag tar upp senare -  för identifikationen av den orientaliska 

diskursen19. 

Vidare uttrycker Said sitt resonemang genom att beskriva förhållanden mellan Västerlandet och 

Orienten som ett maktförhållande och dominansförhållande. Den orientaliska rollen tillskrevs 

medvetet Orienten, som aldrig talade på egen hand. Istället talade man alltid åt henne. 

Orientalismen finner sin enorma uthållighet och styrka i den europeiska idén av kulturell hegemoni, 

som identifierar ett ”oss”, det vill säga Européerna,  och ett ”dem”, icke européerna. Den viktigaste 

beståndsdelen i denna kultur som gjort den hegemonistisk – såväl inom som utanför Europa – är 

17 Said, Edward W., Orientalism. Månpocket. Stockholm: 1997. Sid. 63-66.
18 Said, Edward W., Orientalism. Månpocket. Stockholm: 1997. Sid. 63-66.
19  Ibid. Sid. 63-66.
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idén om att den europeiska identiteten är överlägsen alla icke-europeiska20. Han ställer sig emot 

uppfattningen av att all kunskap som produceras är opolitisk och opartisk, och hävdar att 

verkligheten är betydligt mer problematisk än så. Said menar att det inte finns något system för att 

isolera forskaren från att medvetet eller omedvetet inta en viss position inför livets verkliga 

förhållanden, att anknyta sig till en klass, trosuppfattning, social ställning eller den verksamhet som 

innebär att tillhöra ett visst samhälle, vilket i sin tur påverkar forskarens arbeten21. 

Intrycket av att den kunskap vi ofta tar emot som sann och opolitisk kunskap - eftersom det är en 

allmän liberal uppfattning – bör således ifrågasättas, eftersom denna uppfattning döljer de väl 

utvecklade organiserade politiska förhållanden i anknytning till produceringen av kunskap. Om vi 

antar att påståenden om att en forskare, medvetet eller omedvetet, som mänskligt subjekt alltid är 

mer eller mindre invecklad i sina egna omständigheter, kan en västerlänning som studerar Orienten 

inte dementera det väsentliga tillståndet som hans verklighet innebär, att han först möter Orienten 

som Västerlänning (europé eller amerikan), och därefter som enskild varelse. Said menar att det att 

vara Västerlänning i ett sådant tillstånd icke är ett neutralt faktum, eftersom detta tillstånd alltid 

inneburit en medvetenhet om att tillhöra en makt som har klara intressen i Orienten och även 

tillhöra den delen världen som sedan århundraden varit inblandad i Orientens affärer. För att förstå 

detta närmre, bör vi komma underfund med att förställningen av förhållanden som till exempel 

imperialistisk dominans kan tillämpas mekaniskt och deterministiskt på ämnen som kultur och 

idéer. Said menar således att det till grunden var den europeiska kulturen - tillsammans med 

politiska, militära och ekonomiska motiv - som skapade västerlandets intresse för Orienten, och 

tillsammans gjorde den till den komplicerade region den var inom Orientalismen. Orientalismen 

kan alltså inte beskrivas som ett enkelt forskningsområde eller ett enkelt politiskt ämne – det är, 

enligt Said, en spridning av geopolitisk medvetenhet till estetiska, humanvetenskapliga, 

ekonomiska, sociologiska, historiska och filologiska texter. 

Det handlar alltså inte enbart om en geografisk uppdelning av Väst och Öst, utan också en mängd 

intressen som den både skapar och upprätthåller, genom medel som vetenskapliga upptäckter, 

filologiska rekonstruktioner, psykologiska analyser, geografiska och sociologiska beskrivningar. 

Det är, så som Said uttrycker det, en vilja eller avsikt att förstå och i vissa fall kontrollera, 

manipulera och införliva det annorlunda. Orientalismen går alltså inte att förstå utan att man tittar 

på det som en diskurs, som består av ett ojämlikt utbyte med olika former av makt, så som till 

20  Ibid. Sid. 71.
21  Ibid. Sid. 74.
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exempel imperialistisk, intellektuell, kulturell och moralisk makt22. Makt och kunskap är alltså 

enligt Said, som även Foucault påpekar, inte två åtskilda företeelser, utan tätt sammankopplade till 

varandra23. Utifrån uppfattningen av att människan är skaparen av allt i historien, och även historien 

själv, kan vi lättare förstå att det är människan som tillskrivit vissa ting dess betydelse, och dessa 

ting (platser, folk mm) har efter denna tillskrivelse fått en ”objektiv” trovärdighet24. 

7.3 ”White” - Vithet som norm

Dyer skriver i sin bok ”White” om det ”the matter of whiteness” och menar att ”ras” endast är något 

man applicerat och applicerar på ”icke-vita” människor, så som han kallar det. Man ser eller nämner 

inte de ”vita” människorna på ett rasligt sätt, dom fungerar istället enligt Dyer, som en mänsklig 

norm. Medan andra människor är rasliga, ses ”de vita” bara som människor, och det finns ingen 

kraftfullare position än den att bara vara ”människa”. Att kunna utnyttja makt kräver att inneha 

rätten att tala för den allmänna mänskligheten. De människor som tillskrivits en ”ras” kan inte göra 

det eftersom de bara innehar rätten att tala för sin egen ras, medan ”de vita” kan detta eftersom de 

inte representerar intressen för någon specifik ras. Att se ”vithet” som en ras skulle enligt Dyer ta 

”de vita” ifrån den maktfulla positionen med alla de orättvisor, förtryck och lidanden den medför. 

Detta skulle ta ifrån dem makten att tala och agera i världen som denna maktfulla ”icke-rasliga” 

position medför25. 

Dyer menar att denna känsla av att ”de vita” är icke-rasliga mest märks av vid saknaden av 

omtalandet av ”vithet” i det vardagliga livet hos ”vita” i Västvärlden. De ”vita” i västvärlden talar 

om ”kineser”, ”svarta” med mera medan man aldrig nämner ”vitheten” hos ”de vita”. Detta 

antagande att ”vita” bara är människor är inte långt ifrån att säga att ”vita är människor” men andra 

färger är något annat, och är begränsat till den vita kulturen. Dyer menar att undersökningar i 

böcker, på museum, medier, filmer med mera i västvärlden påvisat att ”de vita” överväldigande och 

oproportionellt behärskar, innehar den centrala rollen och över allt annat är placerat som normen, 

standarden och det vanliga. På grund av denna norm placering av ”vitheten” är de ”vita” 

representerade överallt, men dock inte som ”vita” utan endast som ”människor”. Det är alltså inte 

en viss ras utan endast den ”mänskliga” rasen26.

22 Said, Edward W., Orientalism. Månpocket. Stockholm: 1997. Sid. 78.
23  Ibid. Sid. 71.
24  Ibid. Sid. 130.
25 Dyer, Richard., White. Routledge. London: 1997. Sid. 1-2.
26 Ibid. Sid 2-3.
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I dag får vi ofta höra att vi lever i mångkulturella och blandade samhällen. Dock har vi fortfarande 

inte kommit till en nivå då ”vita” människor och ”vita” kulturella agendan inte härskar. Medier, 

politik och utbildning är fortfarande i händerna på ”de vita”, och det talas fortfarande för de vita när 

det talas om ”mänsklighetens röst”27. 

För makthavarna i västvärlden kommer ”vithet”, så länge det känns och ses som det mänskliga 

tillståndet, både att definieras som det normala och fullt residera som det. ”De vita” människorna 

innehar makten som ”de mänskliga” och tror att de känner, tänker och agerar som och för alla 

människor. ”Vita” människor som inte kan se ”vithet” som något särskild kan inte ta hänsyn till 

andra människor, de skapar den dominanta bilden av världen och förstår inte att de därmed skapar 

världen i sina egna bilder. De till exempel skapar regler och standarder för ”mänsklighet” som de 

själva är bundna till att uppfylla men som andra människor är bundna till att misslyckas med. Enligt 

Dyer är mycket av detta medvetet och ondsint genomfört 28. 

Dyer tar upp tre element som enligt honom är involverade i förkroppsligandet av ”vitheten”. Dessa 

tre element är kristendom, ras och verksamhet/företag – imperialism. Dessa tre element skapar inte 

bara tankarna och känslorna kring den ”vita kroppen” utan även dess former och strukturer, det 

kulturella registret för av vithet29. 

Kristendomens betydelse för västvärlden i förhållande till detta förkroppsligande förklarar Dyer 

genom att påpeka inkarnationstanken i religionen. Kroppen är ”rummet” för själen. Själen är en del 

av och det som står närmst Gud, och därmed blir kroppen det som är emellan, eftersom själen 

befinner sig i kroppen. Kroppen blir alltså något som skall tas igenom eller bemästras30. Han pekar 

på bilden av Jesus och Maria när för att ge ett exempel till detta förkroppsligande i västvärldens 

kristendom. Maria är ett kärl för själen, men hon har inte uppnått detta själv utan fått det av Gud, 

och eftersom hon inte uppnått denna andlighet på egen hand saknar hon köttslig/världslig 

kännedom, där ett exempel är hennes oskuld. Jesus är Gud, han är själslig men samtidigt mänsklig 

eftersom han är människa. Detta ideal är enligt Dyer en strävan efter att överskrida det kroppsliga31. 

Maria och Jesus är typiska exempel på att vara både själsliga och samtidigt mänskliga. Detta är vad 

var och en strävar efter – men i realiteten aldrig kan bli. Man bör sträva efter det fast man vet att det 
27 Ibid. Sid. 3.
28 Dyer, Richard., White. Routledge. London: 1997. Sid. 9.
29 Ibid. Sid. 14.
30 Ibid. Sid. 15-16.
31 Ibid. Sid. 16-17.
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är omöjligt. Strävan efter något omöjligt kan i sin tur förknippas med självförnekelse, 

självbehärskning, lidande och även materiell prestation, vilka ger en skiss över det vita idealet. Dyer 

tillägger dock att han med detta inte menar att Kristendomen till sin natur är vit. Det som menas är 

dock att den västerländska kristendomen, sett till dess historia, varit med och skapat det vita idealet 

när den väl blev religionen av och den religiösa exporten av och från Europa.  Exempel på detta är 

korstågens betydelse för rassättningen av iden av kristendomen, svarta och vita som kartlagts 

beroende på hudfärgen, blekningen av figuren av Jesus och Maria i visualiseringen av dem i 

målningar och det beredda vädjandet till kristendomens Gud i utförandet för läran om raslig 

överlägsenhet och imperialism32. 

Det andra elementet Dyer pekar på, ”ras”, är skapad i och med Europas karakteristiska utveckling 

under sextonhundratalet, en tid då linjaler bestämde över vilka områden makt och kontroll skulle 

bevaras, dominera gränssätta. Det var enligt Dyer under denna tid som människor identifierades 

som utanför och innanför dessa gränser. Det var under denna Europeiska invasionstid över 

territorier utanför Europa, där folket kan markeras fysiskt olika, som sinne och kroppslighet 

sammansättes, vilket fullständigt framhäver begreppet ”ras”. Det var under artonhundratalet som 

utarbetandet av begreppet ras började utvecklas – och tog tag i det nittonde. Detta var för 

vetenskaplig forskning kring och djupare rotade idéer om förkroppsligande, populationer och 

hudfärg. Vitheten har varit enormt och kanske ibland skrämmande framgångsrik i att förena 

människor till en viss koalition, och ibland, på grund av vissa specifika historiska och kulturella 

omständigheter, har vissa människor släppts in under ”vitheten”33. 

Som det viktigaste medlet i detta pekar Dyer – likt Said, på det tredje elementet – imperialism. Den 

kända föreställningen och spridningen av kolonialistisk historia kan förklaras genom spänningen av 

stigning, framsteg genom tiden och av erövring och kontroll över platser34. Genom imperialismen 

tog något annat än enbart detta vita ”förkroppsligande” en oerhört dynamisk plats i den fysiska 

världen, något som kan fångas av ordet ”anda”, i den tvetydiga betydelsen jag beskrivit det innan.

”The ideal white man was one who knew how to use his head, who knew how to manage and control things and 

get things done. Those whites who were not in a position to perform these functions nevertheless aspired to them”

32 Ibid. Sid. 17.
33 Dyer, Richard., White. Routledge. London: 1997. Sid. 18-19.
34 Ibid. Sid. 31.
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Eldridge Cleaver: Soul on Ice (1969: 80)35

Imperialismen är således den historiska huvudaktören i fullbordandet av att hela denna process om 

det tvetydiga gestaltandets förverkligande36.  

8 Metod

8.1 Kritisk diskursanalys

Intresset förefaller sig inom denna metod vara av mer kritisk form, en misstänksamhet mot 

medietexten som  ska analyseras. Inom denna misstänksamhet i betraktelsen av texten ryms även 

frågan om texten eventuellt kan bära på spår av och representera en viss ideologi, och ger uttryck 

för vissa speciella värderingar och maktförhållanden.  Man analyserar alltså materialet 

ideologikritiskt och samtidigt vetenskapligt. Texten är alltså en sammanslagning av dessa två 

begrepp och bör betraktas som en diskurs. Diskursbegreppet refererar till språkanvändning i både 

muntlig och skriftlig form. I denna uppsats intresserar jag mig för den skriftliga formen eftersom 

materialet består av tryckta nyhetstexter. Intresset ligger i att betrakta varför texten har blivit som 

den blivit, här med hänsyn till bland annat politiska och ideologiska betingelser37. 

8.2 Analys genom mikro- och makroperspektiv

En nyhetstext kan analyseras genom en kombination av mikro- och makroanalytiska redskap. Att 

analysera en text genom ett makroperspektiv innebär att man fokuserar på textens tematiska och 

schematiska struktur38.

8.2.1 Den tematiska strukturen

Den tematiska strukturen analyserar den hierarkiska ordningen av de händelser eller ämnen som blir 

föremål för den aktuella verklighetsbeskrivningen, det vill säga hur ämnen som förekommer i texten 

organiseras. Det som anses bära störst vikt placeras ofta högst upp i denna hierarki. Man syftar 

alltså till att kartlägga journalistikens hierarkiska behandling/konstruktion av den aktuella 

35 Ibid. Sid. 30.
36 Ibid. Sid. 14-15.
37 Berglez, Peter. ”Kritisk diskursanalys” i Ekström, Mats & Larsson, Larsåke, (red.) Metoder i  

kommunikationsvetenskap. Studentlitteratur. Lund: 2000. Sid.195.
38 Ibid. Sid. 204,208.

15



händelsen. Kartläggning kan ske genom att rubrikens och ingressens innehåll betraktas. Därefter 

kartlägger man hur de andra ”sekundära” händelserna är anknutna till huvudhändelsen och endast 

används till hjälp att förklara huvudhändelsen39.  

8.2.2 Den schematiska strukturen

Den schematiska strukturen däremot handlar om journalistikens regelstyrda berättande, till exempel 

vad som förmedlas i rubrik och ingress, vilka aktörer som förekommer och vad som representerar 

dessa aktörer och hur journalisten beskriver dessa. Med hjälp av den schematiska metoden 

analyserar man hur verkligheten i texten skapas diskursivt inom ramen för detta regelstyrda schema. 

Här koncentrerar man sig på en rad olika områden inom texten som analyseras. Dessa är till 

exempel rubrik, ingress, vilka aktörer som förekommer i texten och vad dessa aktörer representerar, 

enligt vilket mönster det redogörs för den historiska bakgrunden utifrån aktörernas handlingar och 

kommentarer, hur texten konstruerar uppfattningar om konsekvenser och orsak/verkan-förhållanden 

genom vissa aktörers verbala kommentarer samt vilka aktörer som tillåts sammanfatta, kommentera 

eller dra slutsatser om händelsen och vad/vilka dessa kommentarer riktas mot40. 

8.3 Mikro-orienterad analys

Den mikroorienterade analysen används för att utföra en mer detaljerad analys av texten. Här 

koncentrerar man sig på koherens, implikationer och stilmässiga faktorer. Man undersöker till 

exempel vilken information som saknas och överlämnas åt läsarens förståelse och förkunskaper, och 

även vilken information det förekommer överflöd och irrelevans av41.

8.3.1 Den lexikala stilen

Här riktas koncentration på ordvalet i texten. De ord som förmedlas, uttalas eller tillskrivs en 

aktör/källa. Vilka ord som journalisten valt ut för att beskriva eller beteckna något utgör stor vikt. 

Specifika ordval kan rymma till exempel ideologiska implikationer. Om ordvalet bär på positiv eller 

negativ innebörd kan skapa skilda betydelser i olika kontexter. 42

39 Ibid. Sid. 206, 208.
40 Berglez, Peter. ”Kritisk diskursanalys” i Ekström, Mats & Larsson, Larsåke, (red.) Metoder i  

kommunikationsvetenskap. Studentlitteratur. Lund: 2000. Sid. 204, 208.
41 Ibid. Sid. 204-206, 208-209.
42 Ibid. Sid. 206, 209.
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8.3.2 Frånvarande information

Mening, koherens och betydelse finns inte i texten utan uppstår i relationen mellan text och 

uttolkare. Här ser man efter vilka potentiella informationer som utelämnas i de mindre textpartierna 

och överlämnas åt läsarens ifyllning. Van Dijk betecknar den närvarande informationen som ett 

”semantiskt isberg”. Den sammantagna meningen i texten konstrueras delvis med utgångspunkt i 

det empiriskt observerbara, men delvis av tolkarens meningsarbete av den frånvarande 

informationen. Eftersom läsaren förväntas förstå och skapa sammanhängande meningar även fast 

det saknas information, indikerar närvaron av en underliggande textuell koherens, som läsaren 

därmed blir ”införstådd i”. Genom att man försöker fastställa dessa textuella ”hål”, registreras 

förekomsten av kulturellt och socialt grundlagda kunskaper, verklighetsförståelser och ideologier. 

8.3.3 Närvarande implikationer

Man kan även undersöka i vilken mån det förekommer ”överflödig”, ”onödig” eller irrelevant 

information i en text och därmed få en förståelse av vad detta kan betyda i ideologisk mening. Det 

kan till exempel vara frågan om förekomst av information som inte rör den aktuella händelsen, 

personlig eller ideologisk beskrivning eller information om aktören med mera. Här kan svaret 

finnas på olika nivåer. Dels kan det handla om källans, journalistens eller aktörens subjektiva 

verklighetsbild, dels om det journalistiskt rutinmässiga sättet att beteckna en viss händelse på43.

9 Analys

9.1 Artiklarnas innehåll och analys av artiklarna

Artikeln som analyseras först är bemärkt som Bilaga nr 1 och så vidare fram till Bilaga nr tio som är 

den sista artikeln som analyserats i denna studie. 

9.1.1 ”Turkiet- EU:s Huvudvärk”

Publicerad i Svenska Dagbladet 2002-10-09

Ingress: BRYSSEL. Turkiet blir stegvis en allt plågsammare huvudvärk för EU:s politiska ledare. 

Motsättningarna i den turkiska frågan förespår redan stämningen i EU-kretsen och kulminerar 

förmodligen vid toppmötet i Köpenhamn den 12-13 december.

Den tematiska strukturen: 

43  Berglez, Peter. ”Kritisk Diskursanalys” i Ekström, Mats & Larsson, Larsåke, (red.) Metoder i  
kommunikationsvetenskap. Studentlitteratur. Lund: 2000. Sid. 204.
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Huvudhändelsen presenteras först. Det redogörs för att Turkiet-frågan blivit ”huvudvärk” inom den 

Europeiska Unionen och att detta kommer att påverka stämningen vid toppmötet i Köpenhamn. Det 

sekundära inslaget i artikeln är kraven som Turkiet ställer på EU om att ange en tidpunkt för när 

förhandlingar kan inledas. En annan händelse som knyts an huvudhändelsen är att det vid det 

senaste EU-toppmötet i Sevilla antyddes ”försiktigt” och ”vagt” att ett startdatum skulle kunna 

komma i december. En ytterligare händelse som bär karaktär av sekundär karaktär i den hierarkiska 

strukturen är information som ges om när Turkiet officiellt blev antaget som kandidatland till EU. 

Den schematiska strukturen

I rubrik och ingress förmedlas det att Turkiet utgör ett problem och så som det uttrycks av 

journalisten ett ”huvudvärk” inom den Europeiska Unionen. De aktörer som förekommer i texten är 

Turkiet, EU,Cypern, USA, NATO, Irak och FN, vilka är passiva aktörer i artikeln. Det är endast 

journalisten som kommenterar i artikeln. Det redogörs inte något speciellt om den historiska 

bakgrunden förutom information om att Turkiet accepterades som kandidatland 1999 och 

information om Turkiets samband med NATO, Cypern-konflikten samt USA:s Irak politik. Dessa 

inslag bär inte på särskilda kommentarer utan anges bara som viss bakgrundsinformation till den 

aktuella händelsen. Journalisten gör dock en liten kommentar och beskriver Turkiet som ett 

huvudvärk för EU, och hävdar att landet kommer att leda till ännu mer kaos inom EU. Detta leder 

till en eventuell uppfattning för läsaren om att Turkiet endast utgör ett problem för EU. Journalisten 

riktar sina kommentarer mot den Europeiska Kommissionen och det Europeiska toppmötet som 

skall äga rum. Aktören Turkiet beskrivs som en stat som har central geopolitisk betydelse för USA 

och som den enda parten som bär ansvaret i Cypern-konflikten. 

Frånvarande information och närvarande implikationer

Journalisten skriver om att det inom EU finns ”vitt skilda hållningar” till Turkiet som EU medlem, 

och att den Europeiska Kommissionen först vill ha ”en grundlig diskussion om EU:s förhållande till 

Turkiet”. Frånvarande information finns i form av att informationen som ges om EU:s förhållande 

till Turkiet är otillräcklig, och journalisten redogör inte för vad som syftas på med ”grundlig 

diskussion”. Sättet journalisten formulerar sig på, ger upphov till en uppfattning om att Turkiet är 

ett specifikt och problematiskt fall för EU, till skillnad från de andra kandidatländerna. 

Det finns även viss frånvarande information om Cypern-konflikten då det saknas en kort historisk 

beskrivning om vad konflikten handlar om. Genom att denna information saknas och genom att 

Turkiet är den enda aktören som tillskrivs rollen som ”den centrala aktören för det delade Cyperns 

framtid”, överlämnas förståelse för och förkunskaper till Cypern-konflikten åt läsaren.
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Den lexikala stilen

I rubriken har journalisten valt att använda ett ord som skapar en negativ betydelse. Ordvalet 

”huvudvärk” förmedlar en negativ uppfattning om Turkiet och ”underkastar” Turkiet i förhållande 

till EU. Likaså är ordvalet ”alltmer plågsammare huvudvärk” i ingressen av negativ karaktär. I slutet 

av artikeln skriver journalisten ”Turkiet skulle med en enkel manöver kunna förvandla toppmötet i 

Köpenhamn till en orientalisk basar”. Här är ordet ”Orientalisk basar” anmärkningsbart. 

Journalisten binder medvetet ihop Turkiet med ”orientalism” genom att välja just detta specifika 

uttryck. Ordvalet ger en viss insyn på hur journalisten ser på eller önskar beskriva landet i 

förhållande till Europa. Här binder journalisten samman Orientalism och Turkiet och ger därmed 

upphov till en uppfattning om att Turkiet är Orientalen i förhållande till Europa. Här bör även 

understrykas att ”orientalisk basar” i detta sammanhang används för en negativ beskrivning, 

eftersom journalisten här syftar på ”kaos”.

Politisk historiska kontextualiseringar

I artikeln beskrivs Turkiet som enbart ett problem för den Europeiska Unionen och man har valt att 

uttrycka det genom ”allt plågsammare huvudvärk”. På grund av den frånvarande informationen och 

de närvarande implikationerna ger texten upphov till att Turkiet uppfattas som ett land som befinner 

sig åtskilt från Europa och därför orsakar stora problem vid frågan om ett eventuellt inträde i 

unionen. Det bör dock noteras att yttrandet om att Turkiet skapar problem inom EU delvis är sant, 

men genom de sätt journalisten valt att uttrycka sig på och den information som fattas i grund samt 

den som valts att presenteras placeras Turkiet på en egen kant. I formuleringen där Turkiet betraktas 

som en stat som utgör stort intresse för USA geopolitiskt och för EU genom till exempel Cypern-

konflikten och EU:s förhandlingar men NATO påvisar en orientalisk präglad tankestruktur. Turkiet 

är ett ”huvudvärk” som ger EU problem genom bland annat sin geopolitiska roll.

9.1.2 ”Enighet i EU om att straffa Turkiet”

Publicerad i Dagens Nyheter 2006-12-12

Ingress: ”BRYSSEL. EU:s utrikesministrar har efter tuffa bataljer enats om hur Turkiet ska straffas  

i EU-förhandlingarna för att landet vägrar öppna sina gränser mot Cypern. Ministrarna var också 

överens om att jobba på för att bryta ner turkcyprioternas ekonomiska isolering”
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Den tematiska strukturen

Huvudhändelsen i texten är beslutet som tagits inom EU om att ”straffa” Turkiet, som man ser i 

både rubrik och ingress. Denna händelse tar den första platsen i textens hierarkiska ordning. 

Händelser av sekundär karaktär förekommer längre fram i texten och handlar om Ankara-

protokollet som innebär att Turkiet måste öppna sina gränser mot alla EU-länder, och även EU:s 

löfte 2004 om att bryta isoleringen av den turkcypriotiska delen av ön, efter att den turkiska delen 

röstat om ett enande av Cypern medan den grekcypriotiska delen röstat emot detta. 

Den schematiska strukturen

De aktörer som förekommer i artikeln är Turkiet, EU, Carl Bildt och grekcyprioternas 

utrikesminister Yjorgos Lillikas. I texten representerar Carl Bildt både EU och Sverige, Yjorgos 

Lillikas den grekiska delen av Cypern och EU, och Turkiet sig själv. Turkiet är dock en passiv aktör 

i texten eftersom det inte förekommer några kommentarer från denna aktör i texten. Carl Bildt riktar 

sina kommentarer både mot Turkiet och mot EU där han säger att Turkiet bör öppna sina gränser 

men att isoleringen av den turkcypriotiska delen även bör brytas. Yjorgos Lillikas riktar sina 

kommentarer mot Turkiet och EU och påstår att den turkcypriotiska delen har samma fördelar som 

den grekiska delen av ön. EU och Turkiet är i texten passiva eftersom de inte har fått kommentera i 

texten, men istället förekommer aktörer som Carl Bildt och Yjorgos Lillikas som representerar EU 

medan Turkiet inte har någon representant i texten. Carl Bildt är den aktören som får sammanfatta 

huvudhändelsen och dra slutsatsen av den. 

Frånvarande information och närvarande implikationer

Läsaren förväntas ha förkunskaper om Cypern-konflikten. Det fattas även information om Turkiets 

yttranden om den aktuella händelsen och istället förekommer en kommentar om vad Turkiet kräver 

innan de öppnar gränserna. Detta ger Turkiet en passiv roll eftersom landet i den aktuella händelsen 

utgör en av huvudaktörerna men inte får komma till tals, medan Carl Bildt, som delvis representerar 

den Europeiska Unionen och Yjorgors Lillikas som representerar den grekcypriotiska delen samt 

EU får komma till tals och kommentera den aktuella händelsen. Någon överflödig eller irrelevant 

information förekommer inte heller i texten.  

Den lexikala stilen

Journalisten har valt att använda ordet ”straff” för att beskriva den aktuella händelsen, både i rubrik 

och ingress. Detta ordval är negativt och underkastar Turkiet i förhållande till EU. Ett annorlunda 

ordval för att beskriva den aktuella händelsen skulle kunna ge en  jämnare ställning mellan Turkiet 
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och EU. 

Politisk historiska kontextualiseringar

Journalisten väljer inte att kommentera händelsen speciellt mycket, utan ger tal åt aktörernas 

kommenterar i större utsträckning. Saknaden av Turkiets kommentarer av händelsen och 

förekomsten av endast europeiska synpunkter kring händelsen ger artikeln en mer europeisk 

ställning. Turkiet förblir en passiv agent som dock är en av de centrala aktörerna i händelsen. 

Turkiet underkastas EU genom att ordet ”straffa” valts att användas av den aktuella journalisten. 

Detta ger en uppfattning om att den Europeiska Unionen innehar en högre position än Turkiet, 

eftersom den har rätten att ”straffa” landet. Beskrivningen och ordvalet ger parterna en icke jämn 

position. Carl Bildts yttrande om risken för EU att reformerna i Turkiet kan stanna av är även av 

anmärkningsbar karaktär i den politiska och historiska kontexten. Här framstår ett ”hål” att tolka. 

Frågan om varför de europeiska reformerna i Turkiet är så viktiga för Europa samtidigt som man 

inte planerar att ta med landet i unionen inom en oviss framtid uppstår, och kan väl föra tankarna till 

att den Europeiska Unionen fortfarande innehar sin historiska ”vita” ställning och Turkiet 

fortfarande innehar platsen som ”den Andra” i förhållande till Europa. Som det tydligt framstår i 

artikeln är EU aktören som styr och Turkiet den passiva aktören som ständigt bör anpassa sig och 

även är den ”straffbara”. Man kan således fundera över om tidningen skulle kunna publicera en 

artikel där samma ordval använts i omvänd ordning, det vill säga om Turkiet skulle tillskrivas rollen 

som ”straffgivare” och EU som den ”straffbare”. 

9.1.3 ”Erkänn Turkiet som officiell EU-kandidat”

Publicerad i Dagens Nyheter 1999-11-02

Ingress: EU måste snarast erkänna Turkiet som officiell kandidat för EU-medlemskap. 

Den tematiska strukturen

Artikeln har ingen specifik huvudhändelse. Huvudhändelsen kan således betecknas som 

socialdemokraternas gruppledare Pierre Schori's kommentarer kring att Turkiet bör erkännas som 

kandidatland till EU. Detta är huvudhändelsen och intar platsen i både rubriken och ingressen till 

artikeln. Den sekundära händelsen i texten är information som genom Pierre Schori ges om den 

svenska regeringens och Anna Lindhs hårda linje gentemot att Turkiet bör erkännas som EU-

kandidat. Ett annat inslag är information om att de grekiska politikerna inte längre innehar en lika 
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stark kritisk ställning som tidigare till att Turkiet erkänns som EU-kandidat. 

Den schematiska strukturen

I rubrik och ingress förmedlas Pierre Schori´s ställning och åsikter kring Turkiet som eventuellt 

kandidatland till EU. Journalisten har i artikeln valt att inte kommentera huvudhändelsen själv och 

nyhetstexten bygger således på en aktörs yttranden och handlar just om honom. I aktörens yttranden 

nämns som sagt Anna Lindh, Turkiet och den svenska regeringen samt de grekiska politikerna inom 

EU, men endast i samband med aktörens egna yttranden. Journalisten för inga kommentarer kring 

dessa aktörer. Aktören som nyhetstexten bygger på intar en positiv ställning till att Turkiet erkänns 

som EU-kandidat men riktar samtidigt ingen kritik mot de andra aktörerna. Slutsats och 

sammanfattning förs således av Pierre Schori som är huvudaktör i texten. 

Frånvarande information och närvarande implikationer

Eftersom artikeln helt och hållet bygger på Peter Schori's yttranden avläser jag ingen frånvarande 

information som journalisten valt att inte ta med. Det är inte frågan om beskrivning av en händelse 

av journalisten, utan en artikel om Pierre Schori's kommentarer. Jag avläser under min analys inte 

heller någon sorts frånvarande information av den enda aktören som kommer till tals, Pierre Schori. 

Däremot upptäcks slag av irrelevant och överflödig information i Schori´s egna yttranden i slutet av 

artikeln. Han pratar om att Grekland inte vill ha några ”taliban grannar” och därför stödjer Turkiets 

”goda krafter” där han syftar på europeiska krav och anpassning efter dessa krav. Därmed uppnås en 

uppfattning om att Turkiet utan EU som vägledare skulle bli ett ”talibaner”. EU får rollen som ”det 

goda” och Turkiet som ett land som måste vägledas och kontrolleras för att inte bli talibaner. Även 

om detta inte ger en uppfattning om journalistens inställning till detta yttrande, får man 

uppfattningen om att detta uttryck och denna tanke är normal och acceptabel i Sverige eftersom den 

publiceras. Yttrandet kritiseras eller kommenteras inte av journalisten och ger därmed intryck av att 

vara ett helt normalt tankesätt. 

Den lexikala stilen

Ordet ”erkänna” kan tolkas som negativ eftersom den kan ge upphov till en uppfattning om att EU 

inte vill, men bör erkänna att de måste acceptera Turkiet som EU-kandidat. Ett erkännande har en 

helt annan karaktär än ett accepterande. Uttrycket ”EU måste snarast acceptera Turkiet som officiell 

kandidat” skulle ge ett annorlunda intryck. Att erkänna någonting bär ofta på betydelsen att man är 

skyldig till att acceptera något, emot sin egen vilja. Aktörens/källans val av ordet ”taliban” är också 

ett negativt ordval och kan tänkbart rymma medvetna eller omedvetna ideologiska grunder för en 
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orientaliskt och imperialistiskt tankesystem. Fast än Turkiet är en sekulär stat kopplas landet ihop 

med uttrycket ”taliban”. Detta kan tolkas som att Turkiet till grunden är annorlunda och inte skulle 

kunna hålla en god ställning om Europa inte får reformera och kontrollera landet med sina egna 

normer och sitt egna regelsystem. Här bör även markeras att beteckningen ”de goda krafterna” 

syftar till strävan efter europeiska reformer och inslag och därmed kopplas ”godhet” ihop med ett 

europeiskt inflytande. 

Politisk historiska kontextualiseringar

Eftersom texten refererar till en individs kommentarer och tankar skulle den förmodligen inte kunna 

presenteras annorlunda så länge den bygger på endast en persons kommentarer. Däremot skulle den 

kunna se annorlunda ut om journalisten själv kommenterade de yttranden som görs av Pierre 

Schori. Texten kan innehålla slag av omedvetna eller medvetna orientaliska och imperialistiska 

tankesystem med tanke på ordvalen hos aktörens yttranden. Turkiet beskrivs som ett land som bör 

förändras med ett europeiskt inflytande och europeiska reformer och som ett land som inte kan 

inneha en bra grund för mänskliga rättigheter utan Europas hjälp. Även i denna artikel tillskrivs 

Turkiet rollen som en passiv ”den andra” genom att kopplas till talibaner utan europeisk kontroll. 

Europa intar platsen som ”det goda” gentemot Turkiet. 

9.1.4 ”Turkiet – klappjakt på islamister”

Publicerad i Dagens Nyheter - 2000-09-14

Ingress: Just som Turkiet ska börja förhandla om villkoren för EU-medlemskap klampar generaler  

åter in på den politiska scenen. Militärledningen säger sig vilja skydda den turkiska statens 

"sekulära karaktär". 

Den tematiska strukturen

Huvudhändelsen i artikeln är den turkiska polisens hemsökande av det avstängda ”Refah” partiers 

ledare Necmettin Erbakan, och om den turkiska armén inblandningar i landets politik. Som en 

händelse av sekundär karaktär skriver journalisten även om en oenighet som tidigare uppstått 

mellan koalitionsregeringen och statschefen Ahmet Necdet Sezer och hävdar att detta utgör en 

bakgrund till den aktuella händelsen och militärens ”kraftord”, så som han uttrycker det. Den 

aktuella händelsen knyts även av journalisten an Turkiets förhandlingar om ett EU-medlemskap och 

tidigare arresteringar som skett av ”islamister” i Turkiet.

Den schematiska strukturen
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Texten utgörs nästan enbart av den aktuella journalistens kommentarer och sammanfattningar. I 

huvudsak handlar artikeln om den turkiska militären och det avstängda Välfärdspartiets forne ledare 

Necmettin Erbakan. I artikeln representeras militären av arméchefen Hilmi Özkök och 

överbefälhavaren Hüseyin Kivrikoglu, koalitionsregeringen av Bülent Ecevit, och den turkiska 

staten av Ahmet Necdet Sezer. 

Journalisten beskriver den turkiska militären som oförsonlig. Necmettin Erbakan beskrivs av 

journalisten som inget mer än en vanlig gammal partiledare och ingen bredare information ges om 

varför han ska arresteras. Journalisten tillskriver den turkiska militären endast negativa egenskaper. 

Som historisk bakgrund till den aktuella händelsen lägger journalisten återigen all skuld på den 

turkiska arméns axlar och säger att den turkiska militären har en tradition av att ”ta saken i egna 

händer” när politikerna vägrar lyda. Att det i Turkiets historia finns kraftiga inslag av militären 

stämmer, men för ett sådant uttryck krävs bredare förklaring till bakgrunden av militärens tidigare 

inblandning i politiken, vilket absolut skiljer sig från den aktuella händelsen och inte har haft med 

”jakt på islamister” att göra. Slutordet tillhör journalisten som även i slutkommentaren riktar hård 

kritik mot militären och kritiserar att den dåvarande förre Istanbulborgmästaren och moderate 

islamisten Tayyip Erdogan (nuvarande premiärminister för Turkiet) bannlysts från politisk 

verksamhet för att han läst upp en dikt. 

Frånvarande information och närvarande implikationer

Journalisten har valt att klippa in yttranden av de militära aktörerna som kan uppfattas som hårda 

yttranden. Därefter har han kommenterat dessa yttranden på ett negativt sätt. Bakgrundskunskap till 

information han valt att ange som orsaker till den aktuella händelsen saknas i grova drag. Exempel 

på detta är skälen till varför Necmettin Erbakan söktes och skulle arresteras. Information är 

frånvarande i texten och skulle om den närvarade ge möjlighet till en annorlunda uppfattning för 

läsaren. Annan viktig frånvarande information som kan ge upphov till en felaktig uppfattning är att 

journalisten väljer att nämna den turkiska militärens tidigare inblandningar i och invändningar mot 

politiken och knyter detta an den aktuella händelsen han beskriver, medan han inte på något sätt ger 

någon sorts information om vad han syftar till med denna tidigare militära inblandning i politiken. 

För en läsare som inte känner till Turkiets historia och inre implikationer från 60-talet fram till idag 

är det således svårt att tolka journalistens yttrande. Detta kan lätt ge upphov till felaktig uppfattning.

Den lexikala stilen
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Journalisten har för att beskriva den aktuella händelsen och den turkiska militären valt begrepp som 

”undanröja”, ”besatthet”, ”klappjakt”. Dessa val av begrepp beskriver starkt journalistens 

inställning till den turkiska militären och vilken position journalisten intar i händelsen mellan de två 

parterna han i huvudsak beskriver, militären och islamisterna. Ordval av mer neutral karaktär skulle 

klart och tydligt förändra uppfattningen texten ger läsaren om den turkiska militären.

Politisk historiska kontextualiseringar

Medan journalisten partiskt beskriver händelsen och tillskriver militären en negativ karaktär tar han 

i början och i slutet av texten upp EU. Han nämner vid dessa två punkter att den aktuella händelsen 

sker i samband med att Turkiet ska börja förhandla om villkoren för ett EU-medlemskap. Med den 

negativa beskrivningen gör han denna sammankoppling till förhandlingar om EU-medlemskapet 

ironiskt. Därmed kan man avläsa en skarp gräns där han skiljer åt Turkiet och EU. När han kritiserar 

Turkiet för att vara extremt oroliga över politisk islamism har han nog gått miste om att vissa 

Europeiska länder som ingår i den Europeiska Unionen faktiskt också har utfört åtgärder mot 

extremt religiösa förbindelser som skulle kunna skapa hot för statens säkerhet. Vi vet att 

Storbritannien är känsligt när det gäller detta, och i Frankrike förbjöds huvudduk i skolor tre år efter 

att denna artikel publicerades. Turkiet står för all kritik som riktas mot dess sekularism, och detta 

betraktas som ett problem för den Europeiska Unionen. Journalisten kritiserar här Turkiets sekulära 

karaktär och menar att den starka tro den turkiska staten har för sekularism skjuter Turkiet ifrån 

EU:s krav på en demokratisk rättsstat. Här kopplas återigen ”det europeiska självet” ihop med det 

mänskliga. Detta tankemönster har stora liknelser med ett typiskt ”imperialistiskt” och 

”kolonialistiskt” tankesätt där det alltid genom historien har varit av stort intresse att genom att 

påstå sig ”försvara” minoriteter som ett ”vapen” för Europas egna politiska intressen och som 

föremål för planeringar och lösningar av de europeiska makterna44.

9.1.5 ”Ottomanska Imperiet i vågskålen när Turkiet knackar på EU:s 
dörr”

Publicerad i Dagens Nyheter 2004-09-08

Ingress: Den som låter Turkiet träda in i unionen måste också ta emot Ukraina och Vitryssland. 

Dessa länder är mer europeiska än Turkiet.

Den tematiska strukturen

44 Said, Edward W., Orientalism. Månpocket. Stockholm: 1997. Sid. 305.
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EU-kommissionären Frits Bolkenstein´s yttranden är huvudhändelsen i artikeln och texten handlar i 

stort sett om detta. Rubriken syftar således till dessa yttranden som texten bygger på. Bolkenstein 

menar i sina yttranden att Turkiet inte är europeiskt och citerar även i sitt tal islam-historikern 

Bernard Lewis förutsägelser om att ”Europa mot slutet av detta århundrade kommer att vara 

övervägande muslimskt”. Journalisten redogör även för en annan viktig händelse som följer direkt 

på Bolkensteins yttranden. Detta gäller en EU-talesman som efter Bolkensteins yttrande försökte 

släta över detta med att uttrycka att ”Bolkenstein inte menade att Turkiet inte bör bli medlem”. 

Den schematiska strukturen

Rubriken syftar på Bolkensteins yttranden och därmed den aktuella händelsen. Journalisten väljer 

att själv inte kommentera så mycket medan de aktörer som kommer till tals i texten är EU-

kommissionären Frits Bolkenstein, EU-talesmannen Jonathan Todd och Reijo Kemppinen som är 

talesman för kommissionsordföranden Romano Prodi. Dessa tre aktörer representerar i texten sig 

själva men även den Europeiska Unionen, eftersom den ena är kommissionär, den talesman för 

kommissionsordföranden och den tredje talesman för unionen. 

Bolkenstein´s kommentarer riktas mot ett eventuella turkiska förhandlingar om ett EU-medlemskap, 

i form av kritik. Han kritiserar genom sina yttranden ett turkiskt medlemskap, och framförallt 

genom att stryka under faktorer som islam och den tidigare historien mellan det Ottomanska riket 

och Europa. Journalisten väljer att inte kommentera detta yttrande men beskriver läget som känsligt, 

vilket det framstår vara. Den andra aktören, Jonathan Todd, riktar sina kommentarer utåt och 

försöker enligt journalisten ”släta över” Bolkenstein's uttalanden genom att säga att ”Bolkenstein 

inte menade så”. Den tredje aktören som kommer till tals i texten, Reijo Kemppinen, riktar sina 

kommentarer på Bolkenstein's yttrande och säger att detta uttalande är en form av yttrandefrihet, 

och att detta yttrande är ett uttryck för en enskild kommissionärs uppfattning. Inga slutsatser dras i 

texten men slutordet får Reijo Kemppinens tal, som varken ställer sig för eller emot Bolkenstein's 

yttrande. 

Frånvarande information och närvarande implikationer

Läsaren kan i viss mån tyckas behöva en bakgrundskap om det Ottomanska imperiets historiska 

konflikt med Österrike-Ungern, för att få en fullständig förståelse om Bolkenstein's yttrande i den 

del där han hänvisar till denna del av historien. Eftersom journalisten valt att inte kommentera 

någon av dessa uttalanden eller dra egna slutsatser av huvudhändelsen intar hon en neutral position i 

förhållande till aktörerna.
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Den lexikala stilen

Det enda ordval hos journalisten som kan vara anmärkningsbart är valet av rubrikens formulering. 

Turkiet ”knackar” på EU:s dörr skulle kunna ge en annan uppfattning i ideologisk bemärkelse 

meningen byttes ut mot till exempel: ”När Turkiet väntar på förhandlingsdatum” eller dylikt. Enligt 

min analys av texten utifrån de redskap jag använt kan jag dock säga att jag inte tror att journalisten 

medvetet intar en specifik ideologisk position genom att välja den rubriken. Jag tror snarare att det 

kan röra sig om delvis en omedveten ideologisk inverkan och delvis en sociokognitiv konvention, 

det vill säga att ”Turkiet knackar EU på dörren” är ett journalistiskt rutinmässigt sätt att beteckna 

Turkiets kandidatansökan, allt eftersom den präglas av det orientaliska tankemönstret. 

Politisk historiska kontextualiseringar

Bör noteras att man kan få en klar uppfattning om att Turkiet utifrån en europeisk synvinkel 

fortfarande kopplas ihop med det Ottomanska riket och Europas problematiska historia med dem. 

Utifrån de tre aktörerna som kommer till tals i texten kan man uppfatta att Turkiet fortfarande - 

genom att kopplas ihop med Europas historia med det Ottomanska riket och de främst religiösa 

skillnaderna – uppfattas som ”den Andre” för aktörerna i texten, vilka innehar viktiga positioner 

inom den Europeiska Unionen. 

9.1.6 ”Carl Bildt manar EU att ta sig an Turkiet”

Publicerad i Svenska Dagbladet 2007-09-02

Ingress: ”När en uttalat reformsinnad regering nu har tillträtt i Turkiet bör EU öka 

ansträngningarna att ansluta det muslimska landet till Europeiska unionen, anser Sveriges 

utrikesminister Carl Bildt”.

Den tematiska strukturen

Huvudhändelsen i artikeln är Carl Bildt och hans kollega Massimo D´Alema´s uttalanden och 

kommentarer kring ett turkiskt medlemskap i EU. Rubrik och ingress handlar om denna händelse 

och Carl Bildt utgör huvudaktören i texten. Den sekundära händelsen är Nicolas Sarkozy´s tidigare 

uttalanden om medlemskapsprocessen som journalisten tar upp senare i artikeln och skriver att Bildt

´s yttrande kan vara en varning till Sarkozy´s tidigare tal. 

Den schematiska strukturen

I rubrik och ingress förmedlas Carl Bildts yttrande om att Turkiet utgör vikt för EU och att EU inte 

bör öka ansträngningarna att ansluta detta ”muslimska” land till EU. Huvudhändelsen, det vill säga 

Carl Bildt och Massimo D'Alema´s yttranden har hämtats ur en artikel de tillsammans skrivit i en 
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annan tidning. Aktörerna presenterar sina egna personliga åsikter men representerar såväl EU, 

eftersom de talar om vad som skulle gynna och missgynna EU och eftersom de båda är 

utrikesministrar i medlemsländer. Bildt och D'Alema riktar sina kommentarer mot EU och troligtvis 

mot de Turkiet-skeptiska parterna inom EU, då de betonar att EU skulle gå miste om chansen att 

påverka resten av Mellanöstern om de mister Turkiet. Det dras inga slutsatser eftersom artikeln 

enbart bygger på information hämtad ur en annan artikel, förutom att journalisten uppger att 

yttrandet kan vara kritik mot Sarkozy's yttrande, vilket är det enda inslaget av journalistens egna 

kommentarer i hela artikeln.

Frånvarande information och närvarande implikationer

Det förekommer ingen frånvarande information eller några närvarande implikationer i artikeln.  

Den lexikala stilen

Journalisten har icke använt något anmärkningsbart ordval i artikeln, varken ord med positiv eller 

negativ innebörd. Bildt och D´Alema har inte heller använt sig av något specifikt lexikalt mönster, 

men dock är deras uttryck intressanta att analysera i den politik historiska kontextualiseringen.

Politisk historisk kontextualisering

Bildt och D´Alema uttrycker först att det finns fördelar för båda parterna, EU och Turkiet, att 

fortsätta förhandlingarna. Vid närmre analys förändras dock uppfattningen om ömsesidiga fördelar 

när de talar om att Turkiet kommer att söka sig till ”andra dörrar som hålls öppna” om EU stänger 

dörrarna, och även att EU:s chans att påverka Mellanöstern skulle försvinna om man stängde 

dörrarna till Turkiet. När man binder samman dessa yttranden med Sarkozy's yttrande om att 

Turkiet kan fortsätta förhandlingarna och därmed fortsätta vara ett kandidatland, men inte måste bli 

EU-medlem, uppstår viss uppfattning om att förhandlingar med- och reformer i Turkiet är 

strategiskt viktigt för EU, för att kunna påverka Mellanöstern genom Turkiet och för att undvika att 

Turkiet skapar gemenskap med ”andra”. Här vagnar bilden för ett EU som endast vill att mänskliga 

rättigheter och demokrati förstärks, som det i detta sammanhang ofta talas om. Bildts uttryck om att 

EU bör öka ansträngningarna när en ”reformsinnad” regering nu har tillträtt i Turkiet för även 

tankarna på andra banor än ”ömsesidiga fördelar”. Detta uttryck är typiskt för en orientaliskt och 

imperialistisk tankestruktur. Europa står för det goda.
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9.1.7 ”Turkiet svår nöt att knäcka för EU”

Publicerad i Svenska Dagbladet 2004-09-20

Ingress: ”STRASBOURG. I århundraden har den "turkiska frågan" spökat i Europa. Under de 

närmaste veckorna går den in i en ny, förmodligen avgörande fas. Runt om i Europa utlöser den på 

nytt mycket starka, kontroversiella känslor”.

Den tematiska strukturen

Texten belyser i huvudsak de senaste utvecklingarna i relationen mellan Turkiet och EU. Först 

redogörs för att EU kommissionen snart skall fatta beslut om Turkiet skall få börja med 

förhandlingar. Vidare kopplar journalisten denna aktuella händelse till en rad andra, viktiga 

händelser som ägt rum i frågan om Turkiets medlemskapsprocess med EU. Bland annat går 

journalisten fem år bakåt i tiden och belyser en viktig vändpunkt i processen, toppmötet i 

Helsingfors 1999 då Turkiet officiellt accepterades som Kandidatland. Därefter beskrives EU-

toppmötet i Köpenhamn 2002 då Turkiet utlovas att få ett besked ett besked om förhandlingsdatum 

2005. Det genomgående ämnet i texten är alltså utvecklingen i Turkiets medlemskapsprocess, där 

det aktuella och därmed huvudhändelsen utgörs av de senaste veckornas skeenden i processen. 

Den schematiska strukturen

I rubrik och ingress förmedlas det att Turkiet-processen utgör en svår och mycket komplicerad fråga 

för EU, som ger upphov till kontroversiella känslor runtom i Europa. Samtidigt som den aktuella 

journalisten belyser de senaste åren skeenden i denna fråga, understryks dennes oerhört 

komplicerade karaktär. Journalisten belyser även gradvis de historiska relationerna mellan Turkiet 

och Europa för att beskriva komplikationerna i processen mellan Turkiet och EU i dagsläget. 

Genom att hänvisa till ledande europeiska politiker som strikt argumenterat emot en turkisk EU-

anslutning på principiella grunder, redogörs för hur Turkiet, framförallt historiskt präglat, tillhör 

Orienten och inte Europa. I texten beskrivs endast negativa förhållningar till en turkisk EU-

anslutning, framförallt genom det endast redogörs för oerhört Turkiet-kritiska Europeiska politiker 

som  Valéry Giscard d'Estaing,  Frits Bolkestein, Franz Fischler, Vivianne Reding och Günther 

Verheugen. Journalisten kritiserar EU:s beslut som utvecklat processen mellan Turkiet och EU 

genom att döma dessa beslut och den komplicerade situation EU nu satt sig i. 

Frånvarande information och närvarande implikationer

Det förekommer inte i anmärkningsbar grad någon frånvarande information som baserar sig på 

läsarens egna förståelse och bakgrundskunskaper. Däremot kan man vagt nämna att läsaren bör ha 
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en viss historisk kunskap om Turkiets tidigare historiska, det Ottomanska riket och den historiska 

relationen till Europa, för att förstå den negativa inställning till ett Turkiskt EU-medlemskap som 

det redogörs för i texten. 

Den lexikala stilen

Det finns ett antal ordval som är av stor anmärkningsbar karaktär i texten. För det första bör belysas 

att journalisten i ingressen valt att uttrycka relationerna och de senaste utvecklingarna mellan 

Turkiet och EU genom att välja uttrycket: ”i århundraden har den ”turkiska frågan” spökat i  

Europa.” Detta ordval beskriver relationerna på ett negativt sätt och redogör för en negativ 

Europeisk inställning till Turkiet, genom att hänvisa flera hundra år tillbaka i tiden, är därmed till 

det Ottomanska rikets tider. Att den turkiska frågan enligt journalisten är något som ”spökar”, 

beskriver bland annat komplikationer, rädsla och kanske till och med hat, vilket jag uppfattar 

menas som mer historiskt präglat men fortfarande kvarlevande i relationerna. Den aktuella 

journalisten har även vagt redogjort för vilken ställning han intar i denna fråga genom att använda 

uttrycket ”av allt att döma” när han beskriver de ”gröna ljusen” EU givit i relationerna med Turkiet. 

Ordet ”sprängstoff” som används för att beskriva vad Turkiets politiska och religiösa historia, 

geopolitiska läge, folkmängd, befolkningstillväxt, ekonomiska struktur och sociala klyftor utgör för 

EU-gemenskapen är även ett anmärkningsbart negativt ordval. 

Politisk historiska kontextualiseringar

Artikeln rymmer en del politiska och historiska kontextualiseringar. Journalisten beskriver Turkiet 

som EU:s svåraste och mest utdragna förhandling någonsin. I artikeln beskriv Turkiet ständigt som 

ett land som skiljer sig ifrån alla andra kandidatländer och frågan huruvida Turkiet är europeiskt 

diskuteras gång på gång. Den komplicerade relationen med Turkiet beskrivs med en tillbakablick i 

historien, och journalisten hävdar en turkisk EU-anslutning och dagens utveckling inom 

relationerna (2005) kommer att leda till besvärade diskussioner om EU projektets mål, medel och 

hållfasthet. Bedömningen av Turkiet som ett specifikt och oerhört problematiskt land för EU för 

tankarna tillbaka i tiden, på Europas syn på ”turkarna” och det Ottomanska riket några århundraden 

tillbaka. Frågor som Turkiets politiska och religiösa historia och geopolitiska uppkommer även i 

artikeln och påvisar därmed ett historiskt präglat tankesätt på synen i dagens relationer mellan EU 

och Turkiet. De politiska ledarna som strikt ställt sig emot en turkisk EU-anslutning förmedlar 

öppet detta tankesätt. Uppfattningarna om att Turkiet tillhör ”Orienten” och därmed inte kan 

accepteras som en del av Europa för tankarna på den kolonialistiska och imperialistiska 

ideologisynen, på ett uppdelat ”oss” och ”dem”. Den aktuella journalisten skriver att den ”turkiska 
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frågan” i århundraden ”spökat” i Europa. En tillbakablick några århundraden tillbaka visar att 

”turken” i Europa betecknades med begrepp som ”türkenhund” (turkunden), ”vildåsna”, 

”stinkande”, ”mänsklig cancer” med mera 45. Journalistens beskrivning av diskursen Turkiet och EU 

och de Turkiet kritiska politikernas uttalanden påvisar att dagens europeiska syn på Turkiet och 

”turken” fortfarande bär på starka spår av denna tidigare. 

9.1.8 ”Persson har helt undvikit Turkiet”

Publicerad i Svenska Dagbladet 2004-06-12

Ingress: Under mina år i EU-parlamentets utrikes- och människorättsutskott har jag, beklagligtvis,  

behövt påtala självklarheter som att EU-stater inte ockuperar varandra eller förnekar folkmord. 

Den tematiska strukturen

Författaren från Kristdemokraterna inleder sin text med att kritisera Turkiet och den Europeiska 

Unionen för att den eventuellt ska starta förhandlingar med Turkiet. I rubriken kritiseras Persson-

regeringen som skall företräda Sverige i EU:s beslut om Turkiet. Även fast rubriken riktar sig mot 

Persson- regeringen kan man inte säga att den högt orienterade frågan som diskuteras i texten är 

Persson-regeringens inställning. Författaren kritiserar genomgående Turkiet och detta är den 

huvudfrågan. De sekundära händelserna som han knyter an denna fråga är i sin tur kritik av 

Persson-regeringen och den Europeiska Unionen för deras ställning till frågan om den turkiska EU-

anslutningen. 

Den schematiska strukturen

Författaren av artikeln och kristdemokraten Lennart Sacrédeus riktar genomgående stark kritik mot 

EU och Turkiet, samt Persson-regeringen. Mot EU riktas kritik för att unionen enligt Sacrédeus inte 

har tagit upp Cypern-konflikten mot Turkiet i tillräcklig grad. Persson-regeringen kritiserar han för 

att ”hålla tyst om” Turkiet och gentemot Turkiet riktar han stark kritik för bland annat enligt honom 

ha ”ockuperat” Cypern i 30 år och ha begått ett folkmord som de förnekar. Aktörerna i texten är 

således Turkiet, EU, Persson-regeringen och Sacradéus själv. Detta är ingen nyhetsartikeln och 

45 Karlsson, Ingmar. Europa och turken. Betraktelser kring en komplicerad relation. Wahlström & Widstrand,
      Stockholm 2007. Sid. 17-21, 26, 27
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därför bygger texten endast på författarens kommentarer och åsikter. 

Frånvarande information och närvarande implikationer

Det förekommer en hel del textmässiga ”hål” i artikeln och texten bygger nästan helt och hållet på 

irrelevant information eftersom den genomgående innehåller författarens egna påståenden som han 

beskriver på ett faktamässigt sätt. Sacradeús påståenden om att Turkiet nu ockuperat Cypern i 30 år 

saknar en hel del viktiga inslag. Läsaren får ingen som helst relevant historisk information om 

Cypern-konflikten och detta gör att Sacradeús påståenden förmodligen uppfattas som det ”sanna” 

för en läsare som inte har egen bakgrundskunskap om konflikten. Det kan diskuteras om Turkiets 

agerande att sända militära trupper till Cypern 1974 var ett ensidigt agerande och bar ockupations 

själ, med tanke på att detta skedde efter bland annat en grekisk stödd kupp, där 

gerillaorganisationen EOKA – Ethniki Organosis Kyprion Agoniston (Den nationella organisationen 

av cypriotiska kämpar) störtade den grekcypriotiske Makarios från presidentposten och Cyperns 

självständighet från Grekland hotades46, samt att ett antal turkiska byar på Cypern blev offer för 

EOKA:s handlingar och ett antal turkcyprioter dödades. Dock bör det även nämnas att FN och den 

Europeiska Kommissionen bedömer Turkiets handlande som ockupation. Allt detta är en del av den 

viktiga information som saknas i Sacradeús text med tanke på alla slutsatser han drar och 

kommentarer han gör utifrån konflikten. Sacradeús har inte givit läsaren någon 

bakgrundsinformation till Cypern-konflikten och läsaren förväntas således ”fylla i” dessa hål med 

sin egen kunskap, eller- om de saknar den kunskapen, ta till sig författarens uppfattningar och 

kommentarer kring detta. Turkiet tillskrivs även en egenskap som förnekare av folkmord. Denna 

slutsats dragen, utan att några undersökningar gjorts i historiska arkiv, påvisar även författarens 

negativa och enormt Turkiet-kritiska syn. Han skriver även att EU som fredsprojekt undermineras 

om Turkiet får inleda förhandlingar med EU, och underkastar därmed även Turkiet i förhållande till 

EU. 

Politisk/historiska kontextualiseringar

Författaren är kristdemokrat och döljer således inte sin ideologiska och politiska syn, vilket också är 

klart märkbart i texten. De enormt kritiska synpunkterna om Turkiet kan ses ur en historisk och 

ideologisk vinkel där Europa (EU) står för fred och mänskliga rättigheter, ”den vita mannen för det 

goda” medan Turkiet står för ”turkfaran”47, en fara för EU:s ”fredsprojekt”, för folkmord och 

ockupation, och kanske för den ”mänskliga cancer” som den brittiske premiärministern Lloyd 

46  Karlsson, Ingmar. Europa och turken. Betraktelser kring en komplicerad relation. Wahlström&Widstrand,
      Stockholm 2007. Sid. 202, 212-214. 

47 Said, Edward W., Orientalism. Månpocket. Stockholm: 1997. Sid. 137. 
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George beskrev ”turkarna” på48. Enligt Said har framställningen av osmanerna för Europa alltid 

varit ett sätt att kontrollera den skrämmande Orienten och göra den mindre farlig. Intresset ligger 

inte i att presentera själva Österlandet, utan Öster landet som det presenteras och därmed utgör 

mindre fara för Västerlandet och blir mindre skrämmande för den läsande västerländska 

allmänheten49. 

9.1.9 ”Turkiet är inte redo”

Publicerad i Svenska Dagbladet 2005-10-04

Ingress: Demokrati Frågan om Turkiets inträde i EU har lett till storbråk bland medlemsländerna. 

Kurdo Baksi och Cemal Batun ger i dag de sex viktigaste skälen till varför Turkiet inte borde 

släppas in i gemenskapen.

Den tematiska strukturen

Artikeln har ingen specifik hierarkisk ordning utan innehåller bara ett genomgående huvudinslag. 

Detta är kritik som riktas mot Turkiet, genom en rad olika kritiska påståenden som riktas mot 

Turkiet. Författarna redogör sammanfattningsvis att Turkiet inte är redo för EU.

Den schematiska strukturen

De aktörer som förekommer i texten är Turkiet och EU förutom de två författarna av artikeln som är 

de enda som kommenterar och drar personliga slutsatser. Artikeln bygger således på personliga 

uppfattningar och kommentarer kring Turkiet och Turkiets EU-process. Turkiet tillskrivs endast 

negativa egenskaper så som förtryckare, mördare, dubbelsinnade, oansvariga gentemot historien 

och odemokratiska, medan EU presenteras som motparten till allt detta och det fullt demokratiska. 

Frånvarande information och närvarande implikationer

Artikeln har inga som helst journalistiska innehåll. Den saknar helt och hållet journalistisk kvalité 

genom att den endast bygger på ett antal radikalt kritiska påståenden och kommentarer, och 

samtidigt saknar någon information kring dessa påståenden. De flesta av påståendena är i stort sätt 

48 Karlsson, Ingmar. Europa och turken. Betraktelser kring en komplicerad relation. Wahlström&Widstrand,
      Stockholm 2007. Sid. 32. 

49 Said, Edward W., Orientalism. Månpocket. Stockholm: 1997. Sid. 137.
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irrelevanta eftersom de inte bygger på någon vetenskaplig grund. Först och främst bör det påpekas 

att Turkiet inte är ett militärstyre utan en demokrati som har ett flertal partier och folkval. Beslut om 

militära aktioner bör först gå igenom regeringsbeslut för att bli gällande. Hård kritik riktas även mot 

Turkiet som förnekare av folkmord på armenier. För det första saknar tyvärr detta påstående 

vetenskapliga grunder, bland annat för att framförallt de europeiska länderna fortfarande inte tagit 

sig tiden att undersöka de historiska arkiven som finns till hjälp (bland annat ryska arkiv som 

rymmer det mesta av informationen om armenierna och det Ottomanska riket under perioden 

folkmordet påstås ha skett), och som kan ge en vetenskaplig grund och svara på huruvida det skett 

ett folkmord eller inte. För det andra, kritiserar författarna intoleransen i Turkiet för yttranden om 

att det skett ett folkmord på armenier. Här hävdar jag inte att detta inte är sant. Det kan möjligtvis 

finnas en sådan intolerans bland människorna i Turkiet. Dock bör det i detta sammanhang 

diskuteras hur pass yttrandefriheten fungerar i västvärlden och främst i Europa. Frankrike införde 

och röstade 2006 igenom en lag som förbjuder människor att säga att det inte skett ett folkmord på 

armenier.

Det lexikala  mönstret

Texten är ingen nyhetsartikel och kan därför inte bedömas riktigt utifrån ordvalen. Däremot kan 

man inom detta moment nämna att texten genomgående innehåller negativa och kritiska begrepp 

som associeras med Turkiet. Dock är detta mer en typ av text där författarna uttrycker sina egna 

åsikter kring Turkiet och EU och skulle därför inte kunna beskrivas på ett annat sätt. 

Politisk historiska kontextualiseringar

Artikeln saknar enligt min analys journalistisk kvalité, men rymmer starka drag av orientaliska och 

imperialistiska tankemönster. Idén om en europeisk identitet som är överlägsen i förhållande till alla 

icke-europeiska rymmer sig dolt i texten. EU kopplas återigen med det ”goda” och Turkiet med det 

”onda”. Författarna har valt att presentera Turkiet på ett visst sätt, iklädd en viss roll. Jag hävdar 

absolut inte att Turkiet är ett felfritt land, givetvis förekommer det en hel del. Vad jag ser och 

försöker säga utifrån att ha analyserat artikeln är dock att den innehåller det orientaliska och 

imperialistiska mönstret av att tillskriva Orienten, i detta fall Turkiet, en betydelse som verkar som 

en objektiv betydelse efter att den tillskrivits denna betydelse50. Sanningen om Turkiet och dess 

ställning gentemot EU blir en funktion av författarnas bedömning och inte av materialet, 

”sanningen” själv. Därmed blir den oinvigda, västerländska läsaren, som saknar bakgrundskunskap, 

50 Said, Edward W., Orientalism. Månpocket. Stockholm: 1997. Sid. 130.
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i detta fall om Turkiets inre och yttre skeenden, tvingad att godta dessa orientaliska, inlärda 

kodifieringarna51. I texten avläses även återigen, de orientaliska och imperialistiska drag av att till 

egen nytta, för egna politiska intressen, påstå sig försvara minoriteter, och använda detta som ett 

vapen till lösningar och planeringar av den europeiska makten52. 

9.1.10 ”Ilska över D´Estaing-attack mot Turkiet”

Publicerad i Dagens Nyheter 2002-22-09

Ingress: PARIS. Turkiet skulle förstöra EU, innebära unionens död. Så odiplomatiskt uttrycker sig 

Frankrikes tidigare president Valéry Giscard d´Estaing, just nu ordförande för EU:s 

framtidskonvent. EU-kommissionen tar avstånd från uttalandet.

Den tematiska strukturen

Rubrik och ingress, och artikeln i huvudsak handlar om dåvarande ordförande för EU:s 

framtidskonvent, Valéry Giscard d´Estaing´s kritiska yttrande om Turkiets EU-anslutning. Vidare 

redogör journalisten för EU-kommissionens talesman Jean-Christoph Filori´s kommentarer om d

´Estaing's yttrande och nämner även i slutet av artikeln att det toppmötet i Bryssel två veckor 

tidigare lyckönskade Ankara till den senaste tidens anpassningar till EU:s krav och kriterier. 

Den schematiska strukturen

I artikeln förekommer i huvuddrag två aktörer, huvudaktören d´Estaing som artikeln i stort handlar 

om och EU-kommissionens talesman Jean-Christoph Filori. Journalisten kommenterar sällan 

händelsen men riktar på vissa ställen i texten viss vag kritik mot d´Estaing's enligt journalisten 

odiplomatiska tal. D´Estaing riktar som sagt kritik mot en turkisk EU-anslutning och motsätter sig 

strikt detta. Han säger att Turkiet inte är ett Europeiskt land och – som det även redogörs för i 

rubriken – hävdar att ett turkiskt medlemskap skulle innebära EU:s död. Enligt d´Estaing bör EU 

istället koncentrera sig på de ”nya tio” medlemsländerna som ska släppas in om några år. 

Kommissionens talesman Jean-Cristoph Filori riktar viss kritik mot d´Estaing genom att ta avstånd 

från hans kommentarer och säga att d´Estaing får stå för dessa åsikter själv. Journalisten beskriver 

inte aktörerna på ett anmärkningsbart sätt, men visar således att hon tycker att d´Estaing's uttryck är 

odiplomatiskt. 

Frånvarande information och närvarande implikationer

51 Ibid. Sid. 147.
52 Ibid. Sid. 305.
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Det förekommer ingen irrelevant eller överflödig information i texten, och likaså innehåller den inte 

inte frånvarande information. Journalisten redogör för händelsen och sammanfattar det hela genom 

att även redogöra för andra tal inom EU-kommissionen som motsätter sig d´Estaing's tal och det 

senaste från toppmötet i Bryssel. 

Den lexikala stilen

Journalistens få ordval som ”odiplomatisk” i beskrivningen av d´Estaing's tal och ”eviga” 

ansökarland i beskrivningen av Turkiet är de ord som i denna bemärkelse bör observeras. 

Journalisten beskriver D´Estaing som odiplomatisk och redogör således för att hon personligen 

tycker att uttalet är odiplomatiskt, vilket skulle kunna ändra på läsarens uppfattning om hon valt ett 

annat ord i beskrivningen av talet. ”Odiplomatisk” utgör ett ord med negativ laddning i meningen 

och tillskriver således d´Estaing en viss negativ egenskap. Journalistens beteckning av Turkiet som 

”det eviga ansökarlandet” är också laddat med en specifik mening. Ordvalet i beskrivningen, kan ge 

läsaren uppfattningen om att EU är överlägset Turkiet, som är ett land som ständigt vill men aldrig 

accepteras i Unionen, vilket absolut inte är irrelevant eftersom de flera år långa processerna kan 

tolkas på detta vis, men kan som sagt ge läsaren en speciell uppfattning.

Politisk/historiska kontextualiseringar

D´Estaing's kommentarer kring Turkiet och EU bär på orientalisk tankestruktur. I hans tal kan man 

markera idén om den europeiska identiteten som är överlägsen i förhållande till alla alla icke-

europeiska folk och kulturer, speciellt genom att han understryker att han ser positivt på utveckling i 

relationerna med de nya tio medlemsländerna, medan han ser på Turkiet utifrån en skild synvinkel. 

Turkiet står därmed för honom för det icke-europeiska, ”dem” medan EU stor för den europeiska 

idén och för ”oss”53. 

10 Sammanfattning, slutsats och diskussion 
De imperialistiska och kolonialistiska tankestrukturerna i EU gentemot Turkiet har hela tiden visat 

sig, genomgående i de undersökta artiklarna, bland annat i olika former. Turkiet präglas ständigt av 

debatten om mänskliga rättigheter och demokrati, Turkiet ikläds rollen som hotet utifrån, Turkiet 

undermineras de Europeiska normerna, Turkiet hjälper genom de eviga förhandlingarna EU att 

53 Said, Edward W., Orientalism. Månpocket. Stockholm: 1997. Sid. 71.
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ständigt markera gränsen mellan Väst och Öst, och samtidigt kontrolleras Turkiet genom reformer 

och särbehandling. EU belyser ständigt minoriteternas situation i Turkiet och påstår sig försvara 

deras intressen. Turkiet presenteras som ockupanten och mördaren. Landet tillskrivs även rollen 

som verktyget, eller som det i dagsläget ofta betecknas–bron mellan Väst och Öst-som finns för att 

påverka det övriga mellanöstern. Som Dyer säger – européerna och vithet står för det mänskliga, 

för de mänskliga rättigheterna och de goda normerna, och denna vithet ger dem rätten att tala om 

den allmänna mänskligheten. I artiklarna finner vi ”Västerlandet” som Said skriver om, i detta fall 

EU, som ”dem dominerande” och Turkiet som ”tjänaren”. Enligt Said använder sig Västerlandet av 

olika redskap för att kontrollera Orienten, till exempel genom att göra yttranden om, auktorisera 

synpunkter på, beskriva, kolonisera och härska över ”Den Andre”54. Sedd ur detta teoretiska 

perspektiv kan vi se att diskursen kring Turkiet och EU i det analyserade materialet rymmer tydliga 

koloniala och orientaliska strukturer. Det är absolut inte min mening att tala för ett problemfritt 

Turkiet. Självklart rymmer landet, bland annat på grund av sin geografiska och geopolitiska 

karaktär en hel del problematiska komplikationer, dock är det av starka drag märkbart att artiklarna, 

och därmed den turkiska frågan för EU, bär på denna imperialistiska och orientaliska tankestruktur. 

En tillbakablick i de senaste århundradena påvisade även att en historisk präglad syn på turken än i 

dag, medvetet eller omedvetet, lever kvar i ett flertal västerländska sinnen. Både Svenska Dagbladet 

och Dagens Nyheters analyserade artiklar påvisade detta i hög grad. ”Turkfaran” verkar i sinnena 

fortfarande lura tätt intill Europa. 
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11.2 Digitala källor

Mediearkivet; (sökning på Turkiet+EU) universitetskonto krävs för inloggning

https://www04.sub.su.se:2160/services/archive.html 

”Turkiet – EU:s huvudvärk” - https://www04.sub.su.se:2493/services/archive.html?

method=displayDocument&documentId=050803200210096669916&serviceId=2

”Enighet i EU om att straffa Turkiet” -  https://www04.sub.su.se:2493/services/archive.html?

method=displayDocument&documentId=050915200612128809072&serviceId=2

”Erkänn Turkiet som officiell EU kandidat” - https://www04.sub.su.se:2493/services/archive.html?

method=displayDocument&documentId=050915199911024C0AE0041EC4BF2025F2E97B166610

5E&serviceId=2

”Turkiet – Klappjakt på islamister” - https://www04.sub.su.se:2493/services/archive.html?

method=displayDocument&documentId=050915200009141CC881ADF5F94298961EEA3603D35

D4F&serviceId=2

”Ottomanska Imperiet i vågskålen när Turkiet knackar på EU:s dörr” -  
https://www04.sub.su.se:2493/services/archive.html?
method=displayDocument&documentId=050915200409084E5116BDE41441B9B221033783C6D5
78&serviceId=2

”Carl Bildt manar EU att ta sig an Turkiet” - https://www04.sub.su.se:2493/services/archive.html?
method=displayDocument&documentId=05080320070902119119&serviceId=2

”Turkiet svår nöt att knäcka för EU” - https://www04.sub.su.se:2493/services/archive.html?
method=displayDocument&documentId=050803200409209407998&serviceId=2

”Persson har helt undvikit Turkiet” - https://www04.sub.su.se:2493/services/archive.html?
method=displayDocument&documentId=050803200406129195796&serviceId=2

”Turkiet är inte redo ännu” - https://www04.sub.su.se:2493/services/archive.html?
method=displayDocument&documentId=05080320051004EF765F525CE064B2CC17C347952DA
FB6&serviceId=2

”Ilska över D´Estaing-attack mot Turkiet”- https://www04.sub.su.se:2493/services/archive.html?
method=displayDocument&documentId=05091520021109D4FCD547658A49D7424D0537C96C8
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