
   

Örebro Universitet 

Akademin för humaniora,  

utbildning och samhällsvetenskap  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Swarms of Somali pirates”: En kritisk 

diskursanalys av medieskildringen 

av somaliska pirater 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C-uppsats 

Medie- och kommunikationsvetenskap,  

Internationell inriktning 

Examinering: 2011.01.12 

Handledare: Ulrika Olausson 

Författare: Nanny Pehrsson 

 



   

Abstract 

This paper examines 12 news articles from Fox News, New York Times and BBC‟s coverage 

of Somali pirates and their actions through a critical discourse analysis. The analysis shows 

that the background information is predominantly from a western perspective and important 

perspectives are left out. The pirates are portrayed through an “enemy image construction” 

and may be considered as a growing threat that through alliances among other countries can 

and must be defeated. This study has also shown that rhetoric of animal metaphors is being 

used in the media portrayal of the pirates and negative stereotyping over all. These patterns in 

the coverage may have ideological value for readers and may increase the gap between “us” 

and “them”. Something remarkable in this study is the way of describing pirates that have 

died as a consequence of skirmish with military, they are covered as “unworthy victims”, with 

no empathy provoking information.   

Keywords: Critical discourse analysis, qualitative research, news articles, Somali pirates, 

orientalism. 
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1. Inledning 

Denna studie är en kritisk diskursanalys av internationella mediers porträttering av somaliska 

pirater. Studien har sin utgångspunkt i tidigare forskning, vilken bland annat visar att araber, 

muslimer och människor med annan religiös tillhörighet än kristendomen systematiskt 

skildras ur ett negativt perspektiv, för att uppfattas som den ”Muslimska fienden”
1
. Detta 

kallas för ”enemy image construction” och är speciellt utmärkande i samband med 

medierapporteringen kring terroristattacken den 11:e september 2001. Rapporteringen är även 

utmärkande på det sätt att skildringen bidrar till en uppfattning av världen från ett ”vi och 

dem” perspektiv. Muslimer tillskrivs ofta oönskade egenskaper i och med detta, vilket i sin tur 

ger en idealiserad bild av oss västbor
2
. Perspektivet leder även till att ”de” framstår som 

avvikande och fientliga i kontrast till ”oss”
3
. Genom att skildra ”de andra” på detta sätt 

legitimeras imperialistiska projekt som exempelvis invasionen av Afghanistan (2001) och Irak 

(2003)
4
. 

[…] since the demise of state Communism, Islam has served as a ready substitute ‟enemy‟, in 

relation to which ‟the west‟ has been defined (Agha, 2000; Mowlana, 2000; Said, 2001; 

McDonald, 2003). As a constitutive ‟other‟ of ‟the rest‟ (a ‟constitutive outside‟ which seems to 

threaten the West, but is at the same time necessary to its identity), representation of Islam have 

[sic] been powerfully played out in the realm of cultural politics.
5
  

Terroristverksamhet som kan tänkas ha som motiv att vinna makt eller uttrycka en viss 

politiskt ståndpunkt såsom Al-Quaida, har rapporterats kring helt utan social eller historisk 

kontext. Detta bidrar till en oförståelse hos utomstående och terroristerna i sig skildras 

konsekvent ur ett negativt perspektiv.
6
 Media ger verklighetsuppfattningar som är till fördel 

för dominerande diskurser och den maktstruktur som råder
7
 och institutionell terrorism, 

utövad av exempelvis staten, med utgångspunkt i att upprätthålla en maktposition skildras 

med legitimitet
8
. Massmedia ger ett ramverk av värderingar och sociala koder som hjälper oss 

                                                           
1 E. Steuter & D. Wills Global Media Journal – Canadian Edition – vol.2 no.2 2009:8 
2 Y. Brune (2004) i Brune ‟Den dagliga dosen. Diskriminering i Nyheterna och Bladet‟, i L. Camauër & S. Nohrstedt (red.) 

Mediernas vi och dom – Mediernas betydelse för den strukturella diskrimineringen. Stockholm: Edita Sverige AB. SOU 

2006:21 
3 D. Merskin „The Construction of Arabs as Enemies: Post-September 11 Discourse of George W. Bush‟ i Mass 

Communication & Society. vol.7 no.2 2004:158 
4 J. Galtung „USA, The West and the Rest after September 11 and October 7 2001‟ i S.Nohrstedt & R.Ottosen (red.) U.S. and 

the others. Global Media Images on The War on Terror. Göteborg: Nordicom. 2004:64 
5 L. Marsden & H. Savigny Media, religion and conflict. Ashgate: Publishing Limited. 2009:21  
6 A. Ismail & D. Berkowitz Global Media Journal: Mediterranean Edition. vol.4 no.1 2009:17 
7 E. Herman & N. Chomsky Manufacturing consent: the political economy of the mass media. London: Vintage. 1994:xi 
8 Ismail & Berkowitz 2009:17 
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att förstå och passa in i samhället
9
 och i länder som benämner sig själva som ett ”free society” 

med yttrandefrihet förekommer ofta andra typer av indirekt censur. Detta exempelvis genom 

att åsikter som går emot den sociala ordningen i ett samhälle tystas ned och obekväma fakta 

hålls hemliga
10

. Vid händelser och fenomen som de somaliska piraterna ges ofta en viss 

bakgrundsinformation som framställs som ren fakta när det egentligen finns flera viktiga 

perspektiv och potentiella orsaker till ett dylikt problem som bör presenteras. Detta kallas för 

”discoursive illusion” och media förlorar i och med den sin tänkta roll som förmedlare av 

verkligheten och världen
11

. 

Den verksamhet som de somaliska piraterna driver går ut på att kapa främst lastfartyg och 

fiskefartyg med besättning som passerar Adenviken och sedan kräva lösensumma i utbyte. 

Avsikten med den här studien är att systematiskt analysera medierapporteringen kring pirater 

med utgångspunkt i hur terrorister porträtterats. Den här studien kan komma att bli ett 

empiriskt exempel på hur ”de andra” framställs. Tidigare forskning visar att kanadensisk 

media skildrat terrorister ur en ”discourse of dehumanization” som leder till att terrorister hos 

läsaren uppfattas som inhumana
12

. Andra stereotypa bilder som visats i och med denna typ av 

forskning är ”worthy” och ”unworthy victims” som visar att media på ett systematiskt sätt 

beskriver dödsoffer på olika sätt för att väcka och inte väcka sympati
13

. Detta för att i sin tur 

undvika debatt och ifrågasättanden av olika militära aktioner. 

Med terrorister menas i studien påstådda medlemmar i Al-Quaida och kopplingen mellan 

pirater och terrorister blir relevant med tanke på att ”[O]ne person‟s terrorist is the other‟s 

freedom fighter”
14

. Detta citat vittnar om att det finns flera perspektiv på samma sak beroende 

på vem som tillfrågas. En undersökning av medieskildringen av somaliska pirater blir 

intressant och relevant med tanke på att diskussionen kring hur de ska bekämpas ligger på 

agendan och av den anledningen att ingen studie gjorts på hur media skildrar pirater och deras 

verksamhet.   

                                                           
9 Herman & Chomsky 1994:1 
10 G. Orwell i R. McChesney „September 11 and the Structural Limitations of US Journalism‟ i B. Zelizer & S. Allan (red.) 

Journalism after September 11. London: Routledge. 2002:95 
11 K. Karim „Making Sense of the “Islamic Peril”‟ i B. Zelizer & S. Allan (red.) Journalism after September 11. London: 

Routledge. 2002:105 
12 Steuter & Wills 2009:9  
13 Herman & Chomsky 1994 
14 Galtung 2004:58                        
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1.1 Bakgrund 

1.1.1 Somalia 

Somalia är en muslimsk stat som varit kollapsad sedan 1991, det är ett land utan regering som 

präglats av en väpnad konflikt och laglöshet i snart två decennier. Detta gör Somalia till det 

land som under längst tid verkat utan en officiell och legitim regering. Olika former av lokala 

styren finns genom exempelvis lokala domstolar, dessa blir möjliga genom den väpnade 

konflikt som råder. I och med detta råder en minimum standard för allmän ordning inom 

landet.
15

 

Adenviken där de somaliska piraterna verkar är oerhört viktig för en stor del av västvärlden, 

då den underlättar export av varor mellan Asien och Europa
16

. Sjöröveri har i princip funnits 

sedan vi människor börjat använda båtar på olika hav runt om i världen
17

.  

1.1.2 Somaliska pirater 

De somaliska piraternas verksamhet går som tidigare nämnt ut på att kapa främst lastfartyg 

och fiskefartyg med besättning som passerar Adenviken och sedan kräva lösensumma i 

utbyte, dessa lösensummor innefattar miljonbelopp. Enligt ”Dokument utifrån” och 

”Greenpeace” ligger grunden till sjöröveriet i att västvärlden dragit nytta av den korruption 

som råder i Somalia och tagit ifrån dem en viktig inkomstkälla, fiskenäringen. Västerländska 

länder har otillåtet börjat bedriva fiske i Somalias territoriella vatten.
18

 
19

 I juli 2010 

rapporterades det att ungefär 200 personer med olika nationalitet sitter som gisslan i och med 

kapningarna
20

. Svenska kustbevakningen patrullerar den Indiska Oceanen och ser till att 

matsändningar från FN:s World Food Programme når landet. Sjöröveriet har eskalerat de 

senaste åren och ett aktiebolag i Somalia har startats där lösensummorna samlas. En person 

sägs ha dödats av piraterna i samband med kapandet av en segelbåt den 1 november 2010
21

, 

utöver detta ska ingen ha dödats av piraterna. Däremot finns uppgifter på att pirater mördats i 

sammandrabbningar med militärstyrka i artiklarna som finns med i urvalet. En man med 

                                                           
15 K. Menkhaus ‟Somalia and Somalialand, Terrorism, Political Islam, and State Collapse‟ i R. Rotberg (red.) Battling 

Terrorism in the Horn of Africa. Harrisonburg: RR. Donnelley. 2005:23-27  
16 Brittisk – svensk dokumentär ”I piraternas spår”, SVT 2010 
17 P. Lehr Violence at sea – piracy in the age of global terrorism. Ashgate: Publishing Limited. 2007:vii 
18 Brittisk – svensk dokumentär ”I piraternas spår”, SVT 2010 
19 http://www.newsmill.se/print/7467 
20 http://svtplay.se/v/2065031/svt_sormland/pa_vag_till_indiska_oceanen 
21 http://www.dn.se/nyheter/varlden/pirater-skot-ihjal-gisslan-1.1203868 

http://www.newsmill.se/print/7467
http://svtplay.se/v/2065031/svt_sormland/pa_vag_till_indiska_oceanen
http://www.dn.se/nyheter/varlden/pirater-skot-ihjal-gisslan-1.1203868
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fransk tillhörighet har blivit skjuten och dött i och med att fransk militär gått till anfall mot 

piraterna och av misstag skjutit honom
22

.  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka om och i så fall hur somaliska pirater och deras aktioner 

skildras i media ur bestämda stereotyper och diskurser samt vilka bakgrundsperspektiv som 

kommer till uttryck. Studien bygger på en kritisk diskursanalys av nyhetsmedierna Fox News, 

New York Times och BBC News. Detta syfte preciseras ytterligare med hjälp av ett par 

konkreta frågor som besvaras i studien: 

 

 Vad får läsaren för bakgrundsmotiv till den somaliska piratverksamheten?  

 Hur framställs de stridande parterna? 

 Hur skildras dödsoffer i samband med rapporteringen?  

 

1.3 Avgränsningar 

Studien avgränsas till en undersökning kring endast somaliska pirater, därmed exkluderas 

pirater på annat hav. Detta för att somaliska pirater är ett unikt fenomen som media skildrar 

specifikt och som en grupp, frånskild annat sjöröveri. Vid undersökningen exkluderas även 

bild och bildtexter som hade krävt flera teoretiska utgångspunkter vilket inte hade varit 

genomförbart med tanke på den tid som finns tillgänglig. 

 

1.4 Uppsatsens disposition 

Teori och tidigare forskning, som utgör kapitel 2, behandlar tidigare forskning inom ämnet 

samt olika teoretiska utgångspunkter som används för att undersöka hur piraterna skildras. 

Begreppsdefiniering ingår även i detta kapitel. Material och metod, kapitel 3, förklarar den 

metod som är vald till studien, kritisk diskursanalys samt ger en redogörelse för det material 

och urval som gjorts. Kapitel 4, Resultatredovisning och analys, presenterar det resultat som 

analysen gett i en tematisk ordning. Slutdiskussion, kapitel 5, består av en slutdiskussion 

utifrån analysresultatet i en större kontext. 

                                                           
22 Brittisk – svensk dokumentär ”I piraternas spår”, SVT 2010 
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2. Teori och tidigare forskning 

Forskningsläget inom området karaktäriseras av kvalitativa studier som undersöker hur 

missrepresentationer av en händelse eller ett fenomen skapas i media. Det finns ett utbud av 

denna typ av studie med olika fokus, exempelvis på hur mellanöstern skildras, hur muslimer 

skildras i populärkultur och hur ”terroristattacker” blir till media events. I samband med dessa 

studier så analyseras främst amerikansk media och flera aktuella studier hävdar att 

propaganda har ägt rum i media och i och med den har invasionen i Irak och Afghanistan 

kunnat äga rum. Flera av dessa använder kritiskt diskursanalys och lägger fokus på hur bland 

annat retoriska verktyg används och hur dessa hjälper till att skapa en viss allmän opinion. 

 

Denna studie kommer att utgå ifrån tidigare forskning på hur terrorister och araber skildrats i 

media och vad de olika diskurserna innebär. Den tidigare forskning som valts är också 

underlag till de teorier som är valda och presenteras därför här tillsammans. Dessa ska 

tillämpas i denna studie för att undersöka om de somaliska piraterna porträtteras ur samma 

diskurser. All den tidigare forskningen och teorierna som valts har koppling till Orientalismen 

på ett eller annat sätt och denna ska därför presenteras först. 

 

2.1 Orientalism 

Orientalismen grundar sig i en verklig och påhittad distinktion mellan öst och väst. Orienten 

beskrivs som Västerlandet motsats och i och med det definieras väst och dess egenskaper
23

. 

Edward W. Said beskriver det som en uppsättning tankar och föreställningar som härstammar 

från kolonialismens och imperialismens tid
24

. Dessa ger i sin tur ett ramverk av förklaringar 

till orientalernas beteende och mentalitet och genom dem kan ”vi” i väst se på ”de” som en 

grupp människor med bestämda egenskaper
25

. I och med orientalismen framställs orientalerna 

som underlägsna européerna och ”vår” kultur
26

. Moa Matthis beskriver Saids bok om 

orientalismen som en bok om motsatsförhållandet mellan öst och väst samt att Orienten påstås 

vara allt väst inte är, det vill säga; primitivt och grymt. I skenet av Orienten framställs 

västerlänningen som ”modernitetens, rationalitetens, rättvisans, demokratins och 

framåtskridandets kraft i världen”.
27

 Hon menar att boken grundar sig på en maktanalys som 

bygger på att de föreställningar som skapas runt ”dem” har ett direkt underliggande syfte, 

                                                           
23 E. Said Orientalism Stockholm: Ordfront. 1995:3 
24 ibid., s. i 
25 ibid., s. 43 
26 ibid., s. 71 
27 M. Matthis Orientalism på svenska. Stockolm: Ordfront i samarbete med Re:orient. 2005:9 
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nämligen att tjäna politisk och ekonomisk makt över ett geografiskt område och en 

befolkning
28

. Så här skriver Said om orientalismen: 

 

[…] den är en spridning av geopolitisk medvetenhet till estetiska, humanvetenskapliga, 

ekonomiska, sociologiska, historiska och filologiska texter; den är en vidareutveckling inte bara av 

en grundläggande geografisk uppdelning (…) utan också en hel serie >>intressen<<, som den inte 

bara skapar utan också upprätthåller med sådana medel som vetenskapliga upptäckter, filologiska 

rekonstruktioner, psykologiska analyser, landskapsbeskrivningar och sociologiska beskrivningar; 

den är snarare, än uttrycker, en viss vilja eller avsikt att förstå och i vissa fall kontrollera, 

manipulera och till med inkorporera det som uttryckligen är en annorlunda (…) värld […] 
29

 

 

Said menar att endast genom att föreställa sig territoriella gränser i våra tankar definieras ”de” 

och deras mentalitet framställs som avvikande från ”vår”
30

. Den muslimska tron utgjorde 

under slutet av sextonhundratalet ett hot mot kristendomen just för att den låg så nära både 

geografiskt och ideologiskt, detta ledde till att ”Islam kom att stå för terror, ödeläggelse, det 

demoniska och för avskydda barbarhopar. För Europa blev Islam ett varaktigt trauma”
31

. 

Orientalismen kan alltså även beskrivas som en problematisk inställning hos de kristna 

gentemot Islam
32

. 

 

2.2 New War Journalism 

Det narrativ som media i och med krigspropaganda använder vid beskrivandet av vilka som är 

”goda” och ”onda” i ett sammanhang hänger ihop med vårt kulturella arv och ända sedan 

barndomen har vi fått sagor berättade för oss med ”goda” och ”onda” karaktärer där vi lärt oss 

ta ställning. Nohrstedt menar också att beroende på hur media på ett strategiskt sätt lägger 

fram detta narrativ avgör vem som får sympati och inte i konflikten, utifrån vad som lockar 

vår uppmärksamhet och vårt känslomässiga engagemang.
 
Detta är en diskursiv politisk 

process som berör vilka identiteter som skapas i media och dessa i sin tur avgör vilka 

allmänheten upplever som exempelvis offer.
33

 På det sätt som muslimer porträtteras i media, 

nämligen som desperata, aggressiva och irrationella gör att redan existerande fördomar 

förstärks
34

.  

                                                           
28 Matthis 2005:11 
29 Said 1995:14 
30 ibid., s. 56 
31 ibid., s. 61 
32 ibid., s. 75 
33 S. Nohrstedt & R. Ottosen U.S and the others. Global Media Images on The War on Terror. Göteborg: Nordicom 2009:96 
34 ibid., s. 101 
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2.3  ”Worthy” och ”unworthy victims” 

Angående krigsjournalistik diskuterar Noam Chomsky och Edward Herman hur media på 

olika sätt skildrar vissa människor som “worthy victims” och “unworthy victims”.  Vid 

exempelvis Irak-kriget så rapporteras varenda enskild amerikansk soldat som mördats medan 

vid rapportering kring mördade Irakier så anges dem i tiotal, hundratal och ibland till och med 

tusental
35

.  

 

I och med den här diskursen beskrivs de som anses ”worthy victims” i media bland annat 

genom personliga intervjuer och livsberättelser. Det gör att mer emotionellt engagemang hos 

allmänheten/publiken skapas
36

. Chomsky och Herman tar upp ett exempel där ”worthy 

victims” skildras i media genom detaljrika artiklar som beskriver exempelvis hur mordet gick 

till, vilka som är ansvariga, hur och var kroppen hittades tillsammans med citat i form av 

vredesutrop om rättvisa. När det gäller ”unworthy victims” å andra sidan är medieskildringen 

lågmäld för att inte göra läsarna upprörda och i och med det skapa debatt, ifrågasättanden och 

sympati.
37

   

 

2.4 Discourse of Dehumanization 

”Discourse of dehumanization” är en teori som Erin Steuter och Deborah Wills
38

 använt i en 

aktuell studie inom ämnet vars syfte är att undersöka till vilken utsträckning kanadensiska 

tidningsrubriker innehållit djurmetaforer vid rapporteringen av ”the war on terror” från 2001 – 

2009. ”Discourse of dehumanization” bygger på att media på ett systematiskt sätt porträtterar 

”fienden” utifrån islamofobiska ramar
39

 och förutbestämda negativa stereotyper om 

muslimer
40

. En annan grundbult i denna diskurs är det faktum att de våldsaktioner som skett 

ofta beskrivs som en del av den muslimska tron
41

 samtidigt som det i den amerikanska 

journalistiken ges en bild av dem själva som; “a benevolent, democratic and peace-loving 

nation brutally attacked by insane evil terrorists who hate the United States for its 

freedoms”
42

. Denna kritiska diskursanalys visar i stort på att nordamerikansk och europeisk 

medieporträttering av kriget i Afghanistan och Irak och ”the war on terror” generellt sätt utgår 

                                                           
35 S. Nohrstedt. New War Journalism. Trends and Challenges. Nordicom Review. 2009:106 
36 ibid., s. 97 
37 Herman & Chomsky 1994:39-43 
38 Steuter & Wills 2009:7-24 
39 Henry & Tator, (2002) Kellner, (2004) Norris, Kern & Just, (2003) Nacos, (2002) Paletz, (1992) Picard, (1993) i Steuter & 

Wills 2009:11 
40 Lester & Ross i Steuter & Wills 2009:11 
41 Poole i Steuter & Wills 2009:11 
42 McChesney i Steuter & Wills 2009:11 
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ifrån en regelmässig avhumanisering av muslimer
43

. Genom att framställa muslimer i media 

på detta sätt under en längre tid skapas uppfattningen om att det är den objektiva sanningen 

om hur denna folkgrupp är, enligt Philip Knightly och Sam Keen som uppmärksammas i 

samma studie. Muslimerna framställs i stark kontrast till ”oss” västerlänningar
44

. En annan 

central del i skapandet av fienden är att ständigt porträttera ”de andra” som en grupp och 

aldrig som individer, detta tillåter generaliseringar hos en folkgrupp.
45

 Detta i sin tur 

möjliggör att nationen kan driva igenom exempelvis imperialistiska mål med befolkningen i 

ryggen
46

. Dessa diskurser har skapats av globala medieföretag vilka har avgörande inflytandet 

av ideologiska uppfattningar. Dessa kan i sin tur bidra till rasism och fängelsetortyr
47

. 

Kanadensisk media har okritiskt rapporterat kring ”the war on terror” och i efterhand har det 

framgått att den journalistik som bedrivits kan liknas vid propaganda
48

. Denna diskurs blir 

relevant då det beroende på hur de somaliska piraterna skildras så skapas en allmän 

uppfattning kring dem och olika aktioner kan legitimeras och drivas igenom av makthavare. 

 

2.5 Enemy image construction 

En annan aktuell studie värd att uppmärksamma är en kvalitativ analys som bygger på George 

W. Bushs uttalanden efter 9/11 och kopplas till Spillman och Spillmans teori; ”model of 

enemy image construction”.
49

 Syftet med den studien var att se om George W. Bush valt att 

uttrycka sig på ett visst sätt för att ge en uppfattning om en global fiende och därmed indirekt 

vinna stöd i sina insatser att förgöra ”fienden” och återinbringa Amerikas säkerhet. Teorin 

som använts grundar sig i de stereotyper och ideologiska uppfattningarna om ”good vs. evil” 

som funnits sedan urminnes tider och skapats till stor del genom politiska makthavares 

uttalanden samt genom massmedia. Analysen visar att det i Bushs uttalanden används 

propagandaliknande ordval samt ett språk som bidrar till en avhumanisering av ”the others”.
50

 

Spillman och Spillmans teori bygger även på att nationer behöver fiender för att upprätthålla 

en viss ordning och en uppsättning värderingar inom ett samhälle
51

. ”The others” porträtteras 

som avvikande och det leder bland annat till rädsla, hat och aggression. Genom att uppfatta 

världen ur ett ”vi och dem” perspektiv legitimeras tankar om skillnader i ras, religion, etniska 

                                                           
43 Kuttab, 2007, Esses, Veenvliet, Hodson & Mihic i Steuter & Wills 2009:11 
44 Steuter & Wills 2009:11 
45 ibid., s. 12 
46 ibid., s. 11 
47 ibid., s. 7 
48 ibid., s. 9 
49 Merskin 2004:157-175 
50 ibid., s. 158 
51 Keen 1986, Merskin 2004:159 
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grupper och de i motsats till dig och din ”folkgrupp” upplevs som avvikande och fientliga.
52

 

Diskursen ger en kännedom i hur en fiende skapas och genom att uttala sig med hjälp av dessa 

stereotyper intensifieras bilden av att alla muslimer är arabiska terrorister
53

. Dessa stereotyper 

är negativa skildringar av araber, skapade historiskt, kulturellt och politiskt över tid
54

. 

Merskin drar tydliga paralleller till populärkulturen och skildringen av araber och muslimer 

inom denna. Hegemoni kan upprätthållas genom att rikta människors rädsla och hat gentemot 

ett och samma hot. Spillman och Spillman tar upp utgångspunkter för hur en ”fiende” skapas, 

nedan är exempel på dessa. 

 

 ”Negative anticipation”: Vad än ”fienden” gör så är det direkt eller indirekt för att 

skada ”oss”, oavsett om det gäller nutid, dåtid eller framtid.  

 ”Identification with evil”: ”Fienden” motsätter sig ”våra” moraliska värderingar och 

vill få stopp på dem, därför måste ”fienden” förgöras innan detta sker. 

 ”Stereotyping and de-individualization”: Alla som kan sammankopplas med ”fienden” 

tillhör dem och är även vår ”fiende”.  

 ”Refusal to show empathy”: ”Fienden” och ”vi” har inget gemensamt och därför blir 

det omöjligt för oss att förstå varandra.
55

 

 

2.6 Dominant discourse of violence 

”Dominant discourse of violence” utgår från att ett narrativ kring den ”muslimska terroristen” 

skapats. Denna forskning blir relevant för den här studien då den även berör hur en fiende 

skapas i och av media. Genom denna diskurs blir det möjligt att anklaga människor för att 

utöva terrorism i den muslimska trons anda. Diskursen kallas ”dominant discourse of 

violence” vilken innefattar sociala överenskommelser om vilka aktioner som benämns som 

våldsamma och inte. Denna diskurs stödjer hegemoniska auktoriteters insatser mot de som de 

själva utmärker som våldsamma grupper och terrorister.
56

 Nationer använder olika typer av 

våld för att upprätthålla och utöva makt. Detta våld blir ofta riktat mot de grupper som sätter 

sig emot den maktstruktur som råder och de överordnade använder sin ”rätt” att ta till våld 

genom polis och militär. De aktioner som inte fått auktoriteternas tillstånd som utövar våld 

anses illegala. Detta blir relevant då de somaliska piraterna enligt exempelvis Greenpeace gör 

                                                           
52 Keen, (1986) i Merskin 2004:159 
53 ibid., s. 172-173 
54 ibid., s. 158 
55 ibid., s. 160 
56 Karim 2002:103 
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det i överlevnadssyfte då de västerländska länderna börjat bedriva otillåten fiskeverksamhet 

utanför Somalias kust. Det våld som västvärlden då tar till för att stoppa piraterna legitimeras 

genom att hävda att trupperna finns där för att bringa ordning och underlätta transporten av 

varor mellan Asien och Europa. Den grupp som går emot maktordningen och använder våld 

kallas då för terrorister och genom expertuttalanden definieras gruppen och den allmänna 

uppfattningen kring dem.
57

 Om det visar sig att viktiga bakomliggande faktorer exkluderas i 

rapporteringen så leder det till att piraterna framställs som de illegala och de som måste sättas 

stopp för, för västerlänningarnas säkerhet vid transporten av import- och exportvaror. 

 

2.7 Discoursive Illusion 

En annan viktig forskning inom detta område är en undersökning angående hur terrorism 

beskrivs i media genom antonymer och andra retoriska verktyg. Denna studie analyserar 

George W. Bushs administrations ‟National Strategy for Combating Terrorism‟ (NSCT)
58

 och 

hur de förklarar de olika aspekterna av terrorism, så som; vilka är terroristerna, vad deras 

motiv är och hur de kan bekämpas, etc. Denna diskurs handlar om att olika intressen styr hur 

verkligheten speglas och skapar en klyfta mellan ”vi” och ”dem” för att legitimera olika 

handlingar. Diskursen kallas ”discoursive illusion” och grundar sig alltså i att det finns en 

maktkamp mellan olika elitgrupper i ett samhälle som vill upprätthålla olika typer av 

suveränitet
59

. ”Discoursive illusion” menar att makthavarna söker övertyga en publik/läsare 

om att den uppfattning de ger av verkligheten är den objektiva sanningen.
60

 För NSCT är det 

avgörande att det amerikanska folket stöttar de militära aktionerna i Irak och Afghanistan och 

det är därför viktigt att den uppfattning media ger angående terroristerna/terrorismen ses som 

den objektiva sanningen. Studien har visat att genom användandet av ”språkliga resurser” 

såsom metaforer, negativa skildringar av ”de andra” samt kategoriseringar har NSCT vunnit 

stöd i sin kamp mot ”fienden”.
61

  

 

”Discoursive illusion” är en övergripande teori för denna forskning, som skapas i och med de 

andra diskurserna. Den bygger på att hjärnan konstruerar och skapar en uppfattning av 

verkligheten, genom kulturella och ideologiska kontexter. Uppfattningen grundar sig därmed 

på tidigare erfarenheter och kunskap. Vår kulturella och ideologiska kännedom kan bland 

                                                           
57 Karim 2002:104 
58 A. Bhatia „Discursive illusions in the American National Strategy for Combating Terrorism‟ i Journal of Language and 

Politics. vol.7 no.2 2008:202 
59 ibid., s. 222 
60 ibid., s. 207 
61 ibid., s.222 
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annat härstamma från elitgruppers påverkan utifrån, genom att deras uttalanden lätt kan tolkas 

som en objektiv skildring av omvärlden speciellt när deras påståenden skapar enighet hos 

folket. Denna diskurs skapas då någon talar eller skriver något subjektivt som är tänkt att 

uppfattas som objektivt hos publiken. Bhatia menar att genom att tillämpa metaforer samt 

andra retoriska verktyg så kan diskursen bli ett faktum och ideologiska och moraliska 

värderingar produceras och reproduceras hos publiken.
62

 Genom att selektivt ange vissa 

orsaker och viss bakgrundsinformation till den piratverksamhet som äger rum i Adenviken 

kan det skapas en illusion av att piraterna är våldsamma ”varelser” som endast är ute efter en 

ekonomisk vinst.  

 

2.8 Begreppsdefiniering 

Ideologi - Detta kan förklaras på många olika sätt, den här definitionen är anpassad till denna 

studie; ”Ideologi är en samling idéer som tillsammans konstituerar en tro eller en övertygelse 

om någonting.”
63

 

Diskurs - Med diskurs menas den interaktion som sker mellan människor genom samtal av 

olika slag, denna interaktion styrs av abstrakta eller osynliga normer och värderingar i ett 

samhälle. Genom dessa diskurser får vi exempelvis veta vad som är normalt och onormalt.
64

  

 

  

                                                           
62 Bhatia 2008:207 
63 P. Berglez ‟Kritisk Diskursanalys‟ i M. Ekström & L. Larsson (red.) Metoder i kommunikationsvetenskap. Lund: 

Studentlitteratur. 2010:268 
64 ibid., s. 271-272 
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3. Material och metod 

3.1 Material och urval 

Det material som valts är 12 artiklar ur Fox News, New York Times och BBC News online 

nyhetsmedium, fyra artiklar ifrån respektive tidning. Vanligtvis utförs kvalitativa studier på 

ett mindre material då fokus ligger på det kontextuellt unika och innebörden och meningen av 

den aspekt i en social verklighet som undersöks.
65

 Studien blir snäv och djup snarare än bred 

och ytlig.  

 

BBC News är valt av den anledningen att det är det största Broadcasting företaget i världen 

och det faktum att de är spridda världen över genom radiostationer, nyhetswebbsida samt tv-

kanaler
66

. BBC är också ett av de företag som är med och sätter dagordningen på den globala 

nyhetsmarknaden
67

. New York Times valdes av liknande anledning, nämligen att 

nyhetsmediet ligger på toppfemlistan över globala nyhetsmedier
68

. Det tredje och sista mediet 

som urvalet hämtas ifrån är Fox News, detta för att denna nyhetswebbsida även den är en av 

de största nyhetssidorna i världen och dels för att Fox News har blivit kritiserade för att 

skildra sina nyheter utifrån en konservativ politisk agenda
69

. Fox News når sex av nio 

regioner i världen
70

. 

 

Med tanke på att dessa är bland de största nyhetskanalerna globalt sätt så blir de intressanta 

som urvalsunderlag just för att de perspektiv som dessa ger på omvärlden når flest människor 

och på det sättet har störst ideologisk inflytande världen över. I analysen av tidigare forskning 

så framgår att de flesta studier görs på medier med höga läsar- och tittarsiffror inom USA och 

Kanada. 

  

De artiklarna som valts ut är alla publicerade år 2010 alternativt uppdaterade under år 2010, 

och har längst brödtext (202-1138 ord).
71

 Forskningen görs endast på artiklar som direkt berör 

dessa pirater och deras aktioner samt innehåller någon form av bakgrundsinformation till 

problemet/verksamheten eller varför sjöröveriet intensifierats. Artiklar som främst berör 

                                                           
65 A. Bryman Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber AB. 2006:260 
66 http://www.bbc.co.uk/aboutthebbc/purpose/what.shtml 
67 S. Cottle „Global Mediations‟ i Global media and Communication. vol.3 no.1 2007:53 
68 http://www.nytco.com/pdf/DidYouKnow_March2010_FINAL.pdf 
69 T. Groeling „Who‟s the Fairest of them all? An Empirical Test for Partisan Bias on ABC, CBS, NBC and Fox News‟ i 

Presidential Studies Quarterly. vol.38 no.4 2008:632 
70 Cottle 2007:58 
71 Se bilaga – Nyhetsartiklar. 

http://www.bbc.co.uk/aboutthebbc/purpose/what.shtml
http://www.nytco.com/pdf/DidYouKnow_March2010_FINAL.pdf
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gisslan snarare än piratverksamheten exkluderas, (ligger fokus på gisslan i rubriken så kan det 

antas att artikeln främst berör deras situation) liksom artiklar som endast berör problematiken 

med att verksamheten sker längs Somalias kust, vilket är laglöst och därför gör det svårt att 

ställa piraterna inför rätta. 

 

Bilder och bildtexter exkluderas för att inte göra en alltför bred studie på grund av den 

begränsade tiden. Denna exkludering innebär dock att studien går miste om den information 

en bildanalys i samband med rapporteringen kunde ge, med tanke på att bilder ofta accepteras 

i en större utsträckning som en representation av verkligheten än vad skriftliga yttranden 

gör
72

.    Videonyheter på webbsidorna räknas också bort av samma anledning som bilder och 

bildtext, det skulle innebära flera metodiska och teoretiska utgångspunkter som skulle göra 

forskningen allt för bred och tidskrävande. 

 

Sökorden som använts är: Somali pirates, Piracy in Somalia och pirates. Utifrån dessa 

hittades 3926 artiklar på Fox News webbsida och 1410 på New York Times webbsida medan 

det totala träffantalet på BBC News inte framgick. På Fox News webbsida sorteras inte 

artiklarna efter när de publicerats utan efter läsarantal, att hitta de senast publicerade 

artiklarna hade därför varit näst intill omöjligt och istället lades fokus på att hitta artiklar 

publicerade 2010. En positiv egenskap med att de publiceras efter popularitet istället för 

publiceringsdatum gör att dem än mer relevanta då det står klart att de nått flest läsare.  

 

  

                                                           
72 Grabe (2007) i L. Moscowitz „Gay Marriage in Television News: Voice and Visual Representation in the same-sex 

Marriages Debate‟ Journal of Broadcasting & Electronic Media. vol.54 no.1 2010:28 
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3.2 Kritisk diskursanalys 

Denna undersökning bygger på en kvalitativ metod med utgångspunkt i en kritisk 

diskursanalys, CDA. Den kvalitativa forskningsmetoden är vald för att den grundas på 

uppfattningen att den sociala verkligheten skapas genom människors förmåga att skapa och 

konstruera den, och att verkligheten i och med det är föränderlig.
73

 Diskursanalys kan 

förklaras som en metod som lägger tyngdpunkten på hur olika perspektiv av verkligheten 

skapas eller uppnås med hjälp av språket
74

. Den diskursanalys som används i denna studie 

bygger på ett konstruktionistiskt perspektiv som syftar till att uppfattningen om världen 

skapas utifrån ett visst perspektiv beroende vem som ger bilden och att denna medvetet väljer 

att skildra den ur detta perspektiv för att uppnå olika syften
75

. I denna kritiska diskursanalys 

ska det sökas efter underliggande sociala, kulturella och kognitiva betydelser i texten
76

. 

Vilket/vilka perspektiv som kommer till uttryck vid skildringen av de somaliska piraterna 

undersöks, och genom diskursanalysen utgår forskningen ifrån ett kritiskt tänkande och ett 

sökande efter underliggande budskap i rapporteringen. Något som även uppmärksammas i 

undersökningen är huruvida vissa teman inte tas upp överhuvudtaget i artiklarna och på så sätt 

”döljs”. Analysen görs både på en makro- och mikronivå och Peter Berglez beskriver vad 

dessa nivåer innebär. På makronivå ligger fokus på att studera och analysera övergripande 

teman och kategoriseringar i artiklarna samt i vilken hierarkisk ordning dessa framställs. På 

mikronivå, å andra sidan, ligger fokus snarare på lokal och global koherens, ordval, val av 

citat och annan retorik såsom synonymer och metaforer.
77

   

 

  

 

 

 

 

 

                                                           
73 Bryman 2006:35 
74 ibid., s. 465 
75 ibid., s. 347-348 
76 Berglez 2010:267 
77 ibid., s. 275 
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3.3 Analysmodell 

 

1. Redogörelse för  

 huvudsakligt innehåll. 

 

 

 

 

 

     Makroanalys    

2. Tematisk struktur –  

  Hur organiseras ämnen och händelser hierarkiskt? 

 

 

3. Schematisk struktur – 

Vilka perspektiv uppmärksammas? 

Historisk bakgrund? 

 

 

 

                     

4. Lokal, global koherens, frånvarande  

& irrelevant information. 

 

     Mikroanalys 

 

 

5. Lexikal stil – 

              Retoriska verktyg, främst metaforer.   

 

 

Den här analysmodellen är framtagen efter Teun A. van Dijks kapitel ”Structures of News”
78

 

och är den systematiska modell som analysen bygger på.  

 

Genom den kritiska diskursanalysen blir det möjligt att besvara frågor rörande makt, sociala 

konstruktioner och hur ideologiska uppfattningar produceras och reproduceras i ett samhälle. I 

det vardagliga språket vi människor använder gömmer sig ett samhälles ojämlika förhållanden 

och genom att vara ideologikritisk uppmärksammas dessa ojämlika relationer
79

.  

 

När nyhetsrapportering analyseras uppmärksammas hur medier ger ett visst perspektiv och en 

viss bild av verkligheten och världen vi lever i. Det handlar också om att se vilka ideologier 

                                                           
78 T. Van Dijk News as discourse. Hillsdale, N.J.: Erlbaum. 1988:24-30 
79 Berglez 2010:269 
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som nyhetsrapporteringen producerar eller reproducerar, vilka värderingar och normer 

nyheterna stöttar eller inte stöttar. Genom detta blir det möjligt att svara på vilken moral och 

vilka intressen som ligger till grund för ett nyhetsmediums agenda
80

. För att vidare förklara 

begreppet kritisk diskursanalys tar jag hjälp av Fairclough, han skriver ”How is the text 

designed, why is it designed in this way, and how else could it have been designed?”
81

 genom 

att ställa sig denna fråga uppmärksammas de omedvetna sociokulturella processerna i en 

text
82

.  

 

3.4 Metodproblem 

Tolkandet i och med denna typ av forskning är en aktiv process som förutsätter att forskaren 

har en förförståelse för att kunna genomföra detta. Denna förförståelse har lett till ett 

ifrågasättande angående det vetenskapliga värdet i tolkande metoder. För att göra forskningen 

så systematik som möjligt och så oberoende av forskaren som möjligt är en medvetenhet hos 

mig som forskare och en avsikt att inte låta mina erfarenheter och fördomar ligga till grund 

för tolkningen avgörande.
83

 

 

Ekström och Larsson diskuterar hur en tolkande text blir mer vetenskaplig och presenterar sex 

kriterier för att uppnå detta. Dessa är, koherens, en samstämmighet som bygger på direkta 

kopplingar mellan tolkningar och att forskaren håller studien konsekvent. Omfattning, 

forskaren får aldrig välja att endast bygga sin studie utifrån argument som talar för forskarens 

tolkning utan måste ta hänsyn till alla föreliggande uppgifter. Intersubjektivitet, alla 

inblandade forskare kommer fram till samma tolkningar. Öppenhet, forskaren måste vara 

öppen för oväntade resultat och ha ett kritiskt förhållningssätt till sina egna fördomar. Djup, 

ett sökande efter djupare betydelser som säger mer än de betydelser forskaren finner på en 

ytlig nivå. Kontextualitet, forskaren måste ha en förståelse för den miljö de olika ”fenomenen” 

som undersöks befinner sig i.
84

 

 

Reliabiliteten (tillförlitligheten) är relativt hög i denna studie då det tydligt anges vad som 

ligger till analytisk grund och vad som kommer att fokuseras på i analysdelen. En strävan 

efter genomskinlighet genomsyrar således arbetet. Detta förutsätter att nästa forskare har 

                                                           
80 Berglez 2010:273 
81 N. Fairclough Critical Discourse Analysis. London: Longman. 1995:202 
82 Berglez 2010:274 
83 M. Ekström & L. Larsson Metoder i kommunikationsvetenskap. Lund: Studentlitteratur. 2010:16 
84 ibid., s. 17 



17 

 

   

tillgång till exakt samma artiklar. Detta gör då att om denna undersökning skulle replikeras så 

skulle även denna forskare finna samma tendenser. 

 

Den externa validiteten (giltigheten) å andra sidan är mindre hög, detta för att som vid de 

flesta kvalitativa studier så är materialet begränsat i förhållande till kvantitativa och därför blir 

resultatet sällan generaliserbart i en större kontext. Det som dock bör uppmärksammas är 

generella tendenser. Då detta blir en hypotesgenererande studie som beroende på resultat 

antingen verifierar eller falsifierar den systematiskt negativa skildringen som västerländsk 

media ger av muslimer, araber och ”de andra”. Tillsammans med tidigare studier kan 

generella slutsatser därmed dras
85

. Kvalitativ forskning relateras alltid till en samhällskontext, 

där resultaten av forskningen kopplas till samhällets åsiktssystem
86

. 

 

Kritisk diskursanalys är bättre lämpad för denna studie än en kvantitativ då den utgår ifrån en 

konstruktionistisk ståndpunkt. Detta innebär en uppfattning om sociala egenskaper som ett 

resultat av den sociala miljö den uttrycks i och inte fenomen som oberoende av situation finns 

”där ute”.
87

 Kritisk diskursanalys grundar sig även i att forskningen måste anpassas efter 

skillnader mellan människor och det naturvetenskapliga studieobjektet och att forskaren 

försöker fånga bakomliggande subjektiva orsaker till sociala handlingar
88

.  

 

 

  

                                                           
85 Ekström & Larsson 2010:18  
86 Bryman 2006:266 
87 ibid., s. 250 
88 ibid., s. 27 
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4. Resultatredovisning och analys 

Analysen av Fox News, New York Times och BBC News och deras medieskildring kring de 

somaliska piraterna ger en samstämmig bild av fenomenet och händelser relaterade till 

piraterna. Här kommer en analys av de diskurser som finns i de 12 artiklarna i relation till de 

valda teorierna. Hädanefter kallas de olika artiklarna för Fox News 1 -4, New York Times 1-4 

och BBC 1-4 och länkar till dessa finns i bilagan.  

4.1Bakgrundsinformation 

Av en makroanalys rörande den schematiska strukturen framgår att endast två artiklar 

uppmärksammar hur sjöröveriet utanför Somalia uppstått och i resten anges endast 

anledningar till varför den ska ha ökat de senaste åren. Förklaringen är densamma i alla övriga 

artiklar med ytterst lite variation, nämligen att Somalia inte haft ett fungerande styre sedan 19 

år tillbaka samt att laglöshet på grund av det råder i landet. Detta ska i sin tur ha gjort att 

piratverksamheten växt. Några exempel på dessa förklaringar är, ”Somalia has not had a 

stable government since warlords overthrew longtime dictator Mohamed Said Barre in 

1991.”
89

, ”Somalia‟s violence has been grinding on since 1991, when the central government 

collapsed.”
90

,  “The main problem in Somalia is there are no policeman there to arrest them 

when they go ashore. There is no legal infrastructure.”
91

. Denna typ av information är endast 

ifrån ett västerländskt perspektiv och ger en förenklad bild av problemet och situationen i 

Somalia. Ytterligare ett exempel är, ”Correspondents say the upsurge in piracy in the region is 

a consequence of the failure to find a solution to Somalia‟s continuing political disarray.” 
92

  

De avvikande förklaringarna som de två andra artiklarna ger är, ”original Somali pirates were 

fishermen aggrieved over the huge foreign trawlers depleting their seas”
93

 i relation till detta 

står även, ”a complaint the international community has to address despite pouring hundreds 

of millions of dollars into anti-piracy patrols”. Detta är ett unikt inslag i artiklarna och 

ingenting dylikt uppmärksammas i någon av de andra. Den andra artikeln som ger en 

förklaring till sjöröveriet lyder: 

 

                                                           
89 Fox News 4 
90 New York Times 3 
91 BBC 2 
92 BBC 3 
93 Fox News 4 



19 

 

   

Somali officials said piracy started about 10 to 15 years ago as a response to illegal fishing. The 

country‟s tuna-rich waters were plundered by commercial fishing fleets soon after its government 

collapsed in 1991. Somali fisherman turned into armed vigilantes, confronting fishing boats and 

demanding they pay tax.
94

   

I samma artikel står dock även att, “The piracy is an extension of the corrupt, violent free-for-

all that has raged on land since the central government imploded in 1991.”
95

 vilket leder till en 

viss tvetydighet i artikeln och kan leda till oklarheter för läsaren där denna själv får dra 

slutsatser.  

Det strategiska urvalet av bakomliggande motiv som de övriga artiklarna ger generar en 

”discoursive illusion” och läsaren förväntas göra kopplingen att utan styre och rättsväsende i 

ett land så drar befolkningen nytta av detta och agerar illegalt, för personlig vinning, här 

spelar alltså koherensen in. Den begränsade informationen kring detta och bristen på 

perspektiv i övervägande artiklar kan tänkas bidra till en förenklas förståelse och en bestämd 

bild hos läsaren att det är på det här viset. Det skildras som ren fakta och det är just därför en 

”illusion discourse” generas. Läsaren får som sagt till stor del dra egna slutsatser och lägga 

ihop ett och ett för att förstå varför piratverksamheten intensifierats samt uppkommit. 

Ett annat exempel som leder till en ensidig förståelse av sjöröveriet och dess 

bakgrundsmotiv är en journalists val att uppmärksamma detta, ”Mr. Garfanji‟s original 

motivation was probably profit, pure and simple”
96

. Mr. Garfanji beskrivs som en 

mäktig piratboss. Detta kan leda till en uppfattning hos läsaren att detta är den verkliga 

och enda bilden eftersom att en pirat påstås ha sagt så. Detta gör det enkelt att 

generalisera. Detta styrks även i en annan artikel i och med detta uttalande, ”bandits 

who target ships for millions of dollars in ransoms” och även i och med denna, 

”extension of the corrupt, violent free-for-all that has raged on land since the central 

government imploded in 1991.”
97

 Efter att ha läst dessa artiklar vore det inte märkligt 

om allmänheten har uppfattningen att piraterna verkar för endast ekonomisk vinning.  

4.2 En fiende skapas 

Ett annat mönster som syns på makronivå är tendenser till en ”dominant discourse of 

violence”, vilken innebär att det våld den institutionella makten utövar är legalt medan det 
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våld som de som motsätter sig maktstrukturen tar till framställs som illegalt. En annan tydlig 

tendens i rapporteringen är ett försök att skapa en ”enemy construction image”, där piraterna 

skildras som de som handlar illegalt, omoraliskt och som dem som måste bekämpas. Detta 

bland annat för att perspektivet på det illegala fisket som utförs av västerländska fartyg 

ignoreras och för att det i rapporteringen sker ett konsekvent skildrande av piraternas 

handlingar som det illegala genom uttalanden som, ”UN says more countries must help 

prosecute pirates”
98

, ”The presence of warships from the European Union, the United States, 

China, Japan, Russia, India and other nations has managed to thwart attacks on merchant and 

leisure ships in the Gulf of Aden.”
99

 och:  

 

In the most serious  skirmish Friday, six pirates attacked a vessel before breaking off and chasing 

the French fishing boat Torre Giulia, Harbour said. Two other French fishing vessels nearby – the 

Jalenduic and the Trevignon – aided the Torre Giula.
100  

That number included the sailboat of a British couple who were taking the trip of a lifetime. The 

couple‟s kidnappers have threatened to kill them unless a seven-figured ransom is paid.
101

 

Dessa citat ur artiklarna kan tänkas lägga en grunduppfattning hos läsaren om vilka som 

är de ”goda” och ”onda” i sammanhanget och vem som bör undsättas ifrån vem. Detta 

genom att använda ord som ”aided” och ”couple who were taking the trip of a lifetime.” 

[p]irates cruising around on a hijacked Japanese cargo ship started shooting at a Spanish frigate 

over the weekend while it was escorting a supply ship for African Union peacekeepers in 

Somalia
102

. 

Genom detta citat framstår piraterna som destruktiva och alla de ovanstående citaten ger en 

tydlig bild av vems sida man bör stå på. Detta är det narrativ New War Journalism förklarar. 

Ett annat exempel är, ”ship owners and sailors are more prepared to try to evade pirates, fight 

back, or have armed security onboard.”
103

 Att det våld staten använder är det som anses 

lagligt blir tydligt i och med detta. Vem som är hjälte i frågan blir tydligt i detta exempel, 

”The ship‟s captain, Richard Phillips, allowed himself to be captured so that the rest of the 
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crew could escape.”
104

 På det sätt detta narrativ kring piraterna förmedlas framstår piraterna 

som de givna förövarna.  

4.3 Vi och dem 

”We know the monsoon is over. We know they‟re coming,” ”We‟re taking the fight to 

the pirates.”
105

 Detta är ett uttalande ifrån en kommendör på EU:s marinstyrka och det 

generar en “vi och dem” diskurs. Där ”vi” är de västerländska militärstyrkorna som 

försöker bekämpa ”dem”, piraterna. I en ingress i en av artiklarna står följande; 

 

 Swarms of Somali pirates are moving into the waters off East Africa, triggering four shootouts 

Friday including a skirmish with French military personnel that sunk a pirate skiff, officials said.
106

  

I och med denna ingress kan läsaren tänkas få en tydlig bild av att detta problem endast ligger 

i piraternas handlande och att ”de” “triggar” denna våldsamhet. Ytterligare ett citat som leder 

till ett ”vi och dem” perspektiv i rapporteringen kring piraterna är;  

The militant Islamist had originally vowed to shut down piracy in Xarardheere, claiming it was 

unholy, but apparently the money was too good. This seems to be beginning of the West‟s worst 

Somali nightmare, with two of the country‟s biggest growing industries – piracy and Islamist 

radicalism – joining hands.
107

  

 Detta ger en tydlig bild av att “de” är emot “oss”. Detta går även att koppla till ”negative 

anticipation” som Karim tar upp i samband med ”enemy construction image” vilken innebär 

att allt fienden gör är för att skada ”oss”
108

. Detta i och med ordvalet ”West‟s worst Somali 

nightmare”.  

En distinktion mellan ”vi” och ”dem” syns även på lexikal nivå i flera av artiklarna. Ett tydligt 

exempel på detta är från en artikel i Fox News där piraternas båtar beskrivs som ”small skiff” 

(liten jolle) och fartygen de attackerar som ”a battle-tested, 453-foot (138-meter) ship” (ett 

krigstestat, 138meter långt skepp). Detta ger troligtvis en bild av piraterna som underlägsna 

och omoderna i relation till det som representerar väst. Ett konkret exempel på detta är även, 

”mere ants compared to the mammoth ships they capture.”
109

 i en artikel av New York Times. 

Ytterligare ett exempel där det står klart vem som är störst och starkast är vid beskrivandet av 
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de sjömän som befinner sig på de västerländska fartygen som, ”100 highly-trained sailors” 

och piraterna i samma artikel som ”a bunch of teenagers chewing khat”.
110

  Detta visar vilka 

som är i underläge i det här sammanhanget. Ett annat intressant ordval i en artikel angående 

en rättegång mot pirater är, ”[w]hen 13 Southern privateers aboard the Savannah were 

prosecuted in New York City.”
111

. ”Southern privateers” kan översättas till ”sydländska 

kapare”
112

 och genom att skriva i dessa termer kan ett intryck skapas av att alla sydbor är 

likadana och ingen närmare beskrivning av var de kommer ifrån blir därför nödvändig. 

Saknas uppgifter på exakt vilken nationalitet dessa personer hade borde detta 

uppmärksammas, för att inte ge den tidigare nämnda uppfattningen.   

I övervägande delar av artiklar representeras piratrelaterade händelser eller fenomenet 

somaliska pirater ur ett västerländskt perspektiv och till stor del utifrån den europeiska 

sjöstyrkans uttalanden. Detta framgår av den schematiska analysen. Alternativa perspektiv 

som kommer från en pirat eller somaliska myndigheter är få och presenteras då i avslutande 

del i artiklarna, detta syns i och med den tematiska strukturen. Ett undantag finns i New York 

Times som skildrar en ung pirats utsagor om hur hans mamma förbjudit honom från att vara 

pirat, detta anges dock allra sist i artikeln. Detta inslag utmärker sig även i och med att det kan 

tänkas skapa förståelse och sympati vilket ingen annan av de analyserade artiklarna påvisat. 

Denna typ av citat bidrar även till att generaliseringar om hur somalier är undviks. Citatet 

lyder, ”Ahmed Elmi Osoble, 27, said his family was so upset at him for being a pirate that 

they basically staged an intervention to get him to quit.”
113

 Detta går emot de kriterier som 

Spillman och Spillman tar upp vid “enemy construction image” om ”refusal to show 

empathy” som innebär att fienden inte har något gemensamt med ”oss” och därför är omöjlig 

att känna förståelse och empati för, då detta faktiskt visar på att vi inte är så olika.  

4.4 Sjöröveriets intensifiering 

En stor del av de analyserade artiklarna fokuserar på hur situationen utanför Somalias kust 

blivit farligare och mer riskfylld, detta utgör en del i besvarandet av frågan, hur de stridande 

parterna framställs. Exempel på denna typ av utsagor är, “Somali pirates carried out a record 

number of attacks and hijackings in 2009.”
114

, “In recent years, a spate of attacks off the Horn 
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of Arica has shown that piracy can still be highly profitable as well as dangerous.”
115

 samt 

“‟What‟s interesting is ransom demands look set to increase, as do ransom payments. And 

we‟re seeing the length of duration vessels are held is also increasing.”
116

. Dessa uppgifter 

leder givetvis till uppfattningen om att piratverksamheten expanderar och blir farligare. Nedan 

följer ytterligare fyra tydliga exempel på detta,  

In 2008, more than 120 pirate attacks occurred in the Gulf of Aden, far more than in any other year 

in recent memory. Experts said the Somali pirates netted more than $100 million, an astronomical 

sum for a war-racked country whose economy is in tatters.
117

  

 

Some of the bigger pirate bosses in this part of Somalia have been building mini armies from the 

millions they receive in ransoms, and it is widely believed that much of the money from the 

Samho Dream will go towards more weapons.
118

 (Samho dream är ett Sydkoreansk 

oljetankfartyg.) 

 

Some of the ships have been hijacked hundreds of miles offshore, closer to India than to Africa. 

The crews are often held at gunpoint for months while ransom negotiations play out. The ransoms 

are getting bigger, drawing more young men from Somalia‟s ruined economy – (…) – into the 

piracy business.
119

 

 

The Somali pirate business appears to be back in full swing after a brief lull this summer that some 

attributed to increased naval patrols but that may have had to do with the monsoon season. Now 

that the seas are calm, the pirates have resumed operations, acting with even greater 

sophistication.
120

 

 

Flera exempel på detta är, ”You can‟t ignore pirates anymore. They‟re getting more and more 

muscle.”, “[u]sed millions of dollars in ransom money to build a small infantry division of 

several hundreds of men, 80 heavy machine guns and a fleet of large trucks with antiaircraft 

guns.”, “The hefty international naval presence, with an average of 20 warships per day 

cruising off Somalia‟s coast is simply not enough to halt the pirates.”, och ”‟Growing risk of 

deaths‟ at the hand of Somali pirates”
121

. Att exemplen är många är ingen tvekan om.  
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Något som kan ha avgörande inflytande för denna uppfattning är detta citat från Fox News, 

”UN says more countries must help to prosecute pirates”
122

, då FN är en organisation som har 

stort förtroende världen över. Uttalanden som detta generar möjligtvis en bild av att 

sjöröveriet är något som bör bekämpas genom ett samarbete mellan länder. Detta förstärks 

även i artiklar där journalisten drar paralleller mellan pirater och terrorister och olika 

påståenden att dessa samarbetar, i artiklar angående situationen i Somalia. Exempel på detta 

är följande, ”This seems to be the beginning of the West‟s worst nightmare, with two of the 

country‟s biggest growing industries – piracy and Islamist radicalism – joining hands.”
123

, 

“[t]he powerful Islamist insurgent group that vows to enforce strict Islamic law across 

Somalia, seems to be getting more deeply involved in piracy.” 
124

och från samma artikel;  

In the spring of 2010, radical Islamist insurgent seized Xarardheere, one of the most notorious 

pirate coves on the central Somali coast. This raised questions about whether rebels with 

connections to Al Qaeda will now have a pipeline to tens of millions of dollars – and a new ability 

to threaten global trade.  

”[a] poor and barely functioning nation that is suspected of harboring al-Qaida-linked 

terrorists.”
125

 och “Two of Somalia‟s biggest problems and its most troubling export, Islamist 

extremism and piracy, seems to be crashing into each other.”
126

 

Här kommer den globala koheresen in i bilden och läsarens förutsatta kunskap och förståelse 

om vad radikala islamister kan tänkas innebära.   

 

4.5 Unworthy victims 

Det framgår av analysen att de pirater som dött i och med sammandrabbningar med militär 

skildras på ett utmärkande sätt, nämligen som ”unworthy victims”, då exempelvis ingen 

närmare beskrivning av dem återges, så som deras namn eller annan bakgrundsfakta om hur 

incidenten gått till. Detta syns i samband med en mikroanalys vad gäller frånvarande 

information och ordval. Inga tecken på sympativäckande information förekommer, förutom i 

en av de analyserade artiklarna. Här följer ett exempel på icke-sympativäckande information, 

“In another development, nine pirates captured by the Russian navy last week are thought to 

have died after being released in a boat hundreds of miles from nearest land”, ”The Russian 

authorities set them free in a boat without navigation equipment, after deciding that there were 
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insufficient grounds in international law to put them on trial in Russia.”
127

 och vid 

återberättandet av en händelse där pirater kidnappat en regeringsminister står, “Hosh said 

during the ambush a soldier guarding the minister was killed and a civilian was wounded.”
128

 

I det sista citatet tillkommer ingen information kring vem den mördade är eller närmare 

detaljer i hur det hela utspelats. Analysen av den tematiska strukturen avslöjar att incidenten 

med de nio piraterna kommer längst ned i artikeln och detta kan ge en bild av att piraterna 

förtjänar att dö. Den marginaliserade positionen talar för att denna information är något 

skribenten inte vill ska uppmärksammas alltför mycket.  

En annan intressant aspekt som generar en “unworthy victim” diskurs är, ”The warship 

promptly fired warning shots - it did not want to sink the pirates‟ ship because of the 

possibility that hostages were still on board – and the pirates sailed away”
129

. Detta ger 

ett tydligt budskap att om de hade varit säkra på att “bara” pirater funnits i båten hade 

de alla kunnat få dö i och med att båten sjönk, men gisslans liv väger tyngre och med 

tanke på att de kunde ha befunnit sig på båten genomfördes inte detta. Ytterligare ett 

exempel på detta handlar om hur sex pirater kastats i vattnet i och med 

sammandrabbningar med militär, fyra har räddats och ”a military aircraft was searching 

for the other two”, inget mer nämns om detta, huruvida de andra två hittades, döda eller 

levande.
130

 Nedanstående citat ger en tydlig bild av för vem läsaren bör känna sympati:  

For mariners like second engineer Grady, sailing through the western Indian Ocean brought a 

traumatic, life-changing experience, and while he acknowledges the work of the EU‟s navies, he 

does not believe the pirates are about to see their activities closed down.
131

 

4.6 Avhumanisering och negativa framställningar 

En djupare analys på den lexikala nivån visar att användandet av djurmetaforer är 

återkommande i artiklarna och kan troligtvis leda till ett synsätt av piraterna  som djur, 

medvetet eller omedvetet hos läsaren. Detta innefattas i ”discourse of dehumanization” och är 

en del i beskrivandet av de stridande parterna. Flera exempel finns på detta, här är ett; 

”Swarms of Somali pirates”
132

, ”svarms” kan översättas som ”större grupp av flygande 
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mindre djur särsk. insekter: bisvärm; getingsvärm; gräshoppssvärm; myggsvärm”
133

. I en 

artikel i New York Times vid beskrivandet av en ökänd piratledare används dessa ordval, 

”Take the elusive and powerful pirate boss Mohamed Garfanji”
134

 och ”Mr.Garfanji stuck his 

head trough the door and grunted”. ”Elusive” betyder ”svårfångad” och sättet han talar på 

beskrivs som ”grunted” vilket översätts som ”grymtade”. Dessa två ord är avgörande för 

framställningen av denna man och kan skapa en bestämd bild av honom. Ett annat intressant 

ordval som är funnet i en artikel är ”prey” som används vid berättandet av att piraterna nu 

befinner sig mycket längre ifrån deras hemkust ”in search for prey.”
135

 ”Prey” översätts till 

svenska som ”byte”, likt djur letar de alltså byten. Dessa exempel kan skapa en bild av 

piraterna som inhumana.   

 

Ett annat konkret exempel på hur sjöröveriet skildras ytterst ensidigt och negativt är detta: 

”Piracy is now a scourge right across the Indian Ocean”, ”scourge” kan översättas som en 

”hemsökelse” och kan tänkas ge ett intryck av att piraterna härjar i havet likt spöken på 

spökskepp, vilket generar en obehaglig hotbild av dem. Ytterligare exempel på detta 

utmärkande sätt att skildra piraterna är, ”70 pirates on the captured ship, all eager for a slice of 

the takings and fights amongst them”
136

 och ”[…] ship patrolling the pirate-infested 

waters”
137

. “Infested” brukar användas när man pratar om ett område som är angripet av råttor 

eller för att beskriva något som ”hemsökt”
138

. ”Somali pirates opened fire – apparently by 

mistake – on a Spanish warship in a bungled nighttime attack”
139

 ”Bungled” betyder 

”klantig”.  

Vid beskrivandet av situationen i Somalia används ord som ”chaos-wrecked”, trots att vissa 

delar av landet förklarat sig själva självständiga och har mer eller mindre fungerande 

statssystem. Fler exempel på hur piraterna skildras med en negativ prägel är; ”(…)[m]any 

have talked about the unstable, volatile atmosphere once pirates get on board.”
140

 vid 

återberättandet av hur kapningarna går till, ”volatile” översätts som ”labil”
141

 och ett annat 

exempel är följande, 
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‟We need to bear in mind that the pirates are constantly taking a substance called khat, a drug 

which affects their state of mind. They mix that with alcohol and whatever medication they can 

find on the ships. So these are not rational actors.‟
142

  

I och med den lexikala analysen uppmärksammas även detta, ”During the six months the ship 

was here, they spent a lot of qat, women and drink.”
143

, och ”I find it difficult to believe that 

the international community is rendered helpless by a bunch of teenagers chewing khat (a 

narcotic) and armed with AK47s and RPG‟s”
144

. Vad gäller det första citatet i sammanhanget 

så kan det kopplas till något som uppmärksammats specifikt vid skildringen av terrorister, 

nämligen en analys som menar att terroristerna skildras som krigslystna, lever i lyx och är 

sexgalna
145

. Diskursen stämmer väl överens med det här stycket från en av artiklarna, dock är 

det ingen utbredd diskurs då detta är det enda tillfället ”de” skildras på detta sätt. Detta 

generar givetvis en negativ och bestämd bild av piraterna och kan ge utrymme för 

generaliseringen. Detta kan kopplas till orientalismen och den systematiskt negativa 

skildringen av ”de andra”.  

4.7 Svar på forskningsfrågorna 

För att sammanfatta och mer konkret besvara frågeställningarna kan jag börja med att efter 

denna studie konstatera att somaliska pirater och händelser relaterade till dem porträtteras i 

Fox News, New York Times och BBC News utifrån ett västerländskt perspektiv och att 

fenomenet i de valda artiklarna systematiskt skildras ur bestämda diskurser.  

Vad får läsaren för bakgrundsmotiv till den somaliska piratverksamheten? Den 

bakgrundsinformation som anges i artiklarna utgörs av två slag. I alla artiklar utom två är 

informationen densamma med ytterst lite variation, nämligen att sjöröveriet är en effekt av 

den situation som råder i Somalia, nämligen ett icke existerande styre och laglöshet. I de 

utmärkande två anges information om att det snarare är en effekt av att västerländska länder 

bedriver illegalt fiske utanför Somalias kust och därmed tagit ifrån dem en viktig 

inkomstkälla. Dock i den klart övervägande delen av artiklarna skildras alltså detta ifrån ett 

västerländskt perspektiv.  

Hur framställs de stridande parterna? Sjöröveriet beskrivs som ett växande problem och hot 

för västvärlden, bland annat genom ”enemy image construction”. Piraterna i sig skildras som 
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de illegala och omoraliska i kontrast till olika staters fartygsbesättning och militär som 

framställs som de ”goda”. Analysen på mikronivå av den lexikala stilen i artiklarna avslöjar 

att metaforer används konsekvent och det tydligaste mönstret utgörs av att piraterna beskrivs 

med hjälp av djurmetaforer. Utöver det förekommer ordval som kan tänkas bidra till en 

negativ bild av pirater och somalier överlag.  

 

Hur skildras dödsoffer i samband med rapporteringen? Medieskildringen av piratdödsoffer är 

definitivt som ”unworthy victims” då beskrivningarna är ytterst sparsamma rörande incidenter 

och personer som omkommit. Den information, ordval och perspektiv som skildras kan tänkas 

bidra till en uppfattning av att piraternas liv är mindre värt än de som ingår i besättningen på 

de västerländska fartygen.  
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5. Slutdiskussion  

I detta slutkapitel avses en diskussion föras kring den historiska och politiska kontexten kring 

resultaten som forskningen visat samt mina egna tolkningar.  

Enligt den systematiskt utförda analysen av de 12 artiklarna visar det sig att det finns många 

likheter i medierapporteringen kring somaliska pirater/sjöröveriet och terrorister/terrorism. 

Som nämnt ovan har mycket forskning utförts på hur media skildrat terrorister och deras 

aktiviteter under de senaste åren. Genom dessa studier har forskare hävdat att det är en 

medveten handling för att skapa en viss allmän opinion bland folket. Forskare menar även att 

amerikansk media har försökt skapa en stereotypisk bild av världen i form av 

motsatsförhållanden, ”of black and white, of good and evil, of right and wrong, of moral and 

immoral”
146

. Detta syns även i medierapporteringen kring somaliska pirater. En annan 

stereotyp bild av terrorism är, ”the calculated use of violence or threat of violence to attain 

goals that are political, religious, or ideological in nature…through intimidation, coercion, or 

instilling fear.”
147

 Denna syns även vid skildringen av piraterna, där de beskrivs som ett 

ständigt ökande hot. Detta trots att piraterna endast dödat en person under alla år de ”härjat” i 

Indiska Oceanen, detta skedde i november 2010. 

Denna önskade opinionen angående terrorism sägs ha grundats i att få det amerikanska folket 

att stödja en invasion av Afghanistan och Irak och på så sätt legitimera kriget. Invasionen ville 

genomföras utan ifrågasättande eller debatt ifrån allmänhetens håll. Galtung skriver att USA 

kunnat gå in i Afghanistan i och med en allmän aggression och rädsla för terrorism med ett 

hemligt motiv att ockupera deras territorium
148

. Han skriver även, 

Of course, the rhetoric justifying intervention, for the public at large in the USA, and abroad (…) 

will be phrased differently. Of four classical Western patterns, anti-Judaism, anti-Islamism, anti-

communism and anti-terrorism, the US rhetoric used anti-communism for a long period. (…) 

Some other elements have also been picked up to justify military action, such as environmental 

and humanitarian. Unfortunately for the USA the record of action for economic and strategic 

interests accompanied by generally acceptable rhetoric is too long and too well-known (…)
149
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I studien av medierapporteringen kring de somaliska piraterna talar mycket för att även denna 

typ av diskurser, stereotypa bilder och retorik används och jag tror det kan komma att bli en 

debatt angående ökad militärinsats i Adenviken. Argumenten för detta kommer att vara att 

återinbringa säkerheten för fartygsbesättning vid transport av export- och importvaror mellan 

Asien och Europa. Det underliggande motivet enligt min övertygelse är att den 

fiskeverksamhet som bedrivs av västerländska fartyg sedan den somaliska statens kollaps 

1991 är alldeles för dyrbar och innebär för mycket pengar för dessa stater att de väljer att 

sprida budskapet att piraterna är fiender som bör bekämpas genom en ökad militärnärvaro. På 

detta sätt kan sedan det illegala fisket fortgå och transporterna mellan Asien och Europa 

fortlöpa ostört. Varför skulle man inte annars avsluta fisket utanför Somalias kust och ge 

landet en chans att återuppbyggas genom den ekonomiska vinst som fiskenäringen innebär? I 

och med en av de utgångspunkter som Fairclough uppmärksammar i den kritiska 

diskursanalysen, ”How is the text designed, why is it designed in this way, and how else could 

it have been designed?”
150

 ställer jag mig frågan; Varför skulle detta perspektiv kontinuerligt 

undanhållas i media annars? Det går att göra en koppling till hur terrorister framställts och 

deras verksamhet med ett underliggande syfte och motiv att komma åt den olja Irak har inom 

sina gränser. Hade allt gått enligt planerna vid invasionen av Irak så hade irakierna varit i 

sådan chock och fruktan att de gett upp sina oljereserver, militärbaser och överlämnat makten 

till USA enligt forskare
151

.  

Rune Ottosen skriver att aktioner som till exempel 9/11 används på ett sätt i media som 

tillåter generaliseringar om vad som karaktäriserar muslimer. Den uppfattningen leder i sin tur 

till en legitimering av militära lösningar istället för att genom förhandlingar och muntliga 

överenskommelser lösa konflikter.
152

 Att ha befolkningen med sig är oerhört viktigt i och med 

den ekonomiska utgift militärinsatser innebär och i och med att någon ska vilja ställa upp som 

soldat och sätta sitt liv på spel. Ottosen skriver även ”Over the past century the US 

government has worked aggressively to convince the citizenry of the necessity of going to 

war in numerous instances.”
153

  

Den senaste kommunikationstekniken har använts vid alla väpnade konflikter i världen hittills 

för att i och med den genomföra olika aktioner, kontrollera den information som allmänheten 
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nås av samt till att sprida propagandabudskap. På detta sätt kan ett stöd för kriget skapas på 

hemmaplan.
154

  

I analysen av det utvalda materialet framgår att det i media vid upprepade tillfällen dras 

paralleller mellan pirater och terrorister, trots att de fakta är bristfälliga och det hela kan 

mycket väl vara konspirationsteorier. Dessa paralleller tror jag uppmärksammas just för att 

dra nytta av den redan etablerade föreställningen och rädslan för terrorister och terrorism hos 

allmänheten i västlandet. David Altheide menar att ‟politics of fear‟ används för att uppnå 

politiska mål genom allmänna föreställningar om faror och risker
155

 och Cottle ifrågasätter 

medieskildringen av terrorism i samband med detta påstående, som jag nu ifrågasätter 

medieskildringen av piraterna. 

I min studie framgår att det finns likheter i rapporteringen kring dödade pirater och civila 

irakier som dött i samband med Irak-kriget. Dessa diskurser påstås användas för att inte skapa 

sympati hos allmänheten för dessa offer då detta kan väcka uppror och ifrågasättanden av de 

aktioner som genomförs i Irak och Afghanistan, samma sak tror jag sker i och med 

skildringen av dödade pirater. Detta vill jag mena är ännu ett sätt att negativt porträttera 

piraterna och ett sätt att skapa en allmän uppfattning att deras liv är mindre värda än livet på 

den besättning som finns på fartygen som kapas. Detta styrks genom uttalanden i media om 

vilka som ”måste” räddas, då genom en ökad militärnärvaro i Indiska Oceanen.  

 

Framställningen generar en ”discoursive illusion” och kan bidra till en bestämd uppfattning 

om situationen i Somalia och kring hur somalier är, då de medier som ligger till grund för den 

här studien är bland de största internationellt sätt och har stort inflytande ideologiskt sätt hos 

allmänheten. Media står också för den avgörande informationen som formar sociala 

uppfattningar om risker i ett samhälle och i sin tur vem eller vilka som står till svars för det 

upplevda hotet
156

. I och med detta tror jag att på det sätt rapporteringen ser ut rörande 

somaliska pirater kommer att leda till att fördomar och diskriminering som redan finns 

kommer att eskalera och att ”problemen” i Adenviken kommer att lösas militärt tvivlar jag 

inte på, med ”oss” i ryggen då givetvis. Studien har även visat att medieporträtteringen kring 

somaliska piraterna spär på den redan existerande klyftan mellan ”vi” och ”dem” och denna 

forskning kan sägas vara ännu ett empiriskt exempel på hur människor som går emot den 

makstruktur som råder skildras negativt och ur bestämda stereotyper. Detta gör att de länder 
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och delar av världen som redan har en hegemonisk ställning upprätthåller status quo genom 

denna propagandaliknande journalistiken.   
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Sammanfattning 

Den här studien är en kritisk diskursanalys som undersöker medierapporteringen kring 

somaliska pirater. Den kritiska diskursanalysen går ut på att söka efter underliggande sociala, 

kulturella och kognitiva betydelser i texten och i och med detta blir det möjligt att besvara 

frågor rörande makt, sociala konstruktioner och ideologiska uppfattningar skapade i media. 

Studien har sin utgångspunkt i de diskurser som funnits i och med forskningen på hur 

terrorister skildrats i media efter 9/11. Undersökningen bygger på 12 utvalda artiklar ifrån Fox 

News, New York Times och BBC News, fyra ifrån respektive tidning. Syftet är att undersöka 

om och i så fall hur somaliska pirater och deras aktioner skildras i media ur bestämda 

stereotyper och diskurser samt vilka bakgrundsperspektiv som kommer till uttryck och med 

hjälp av tre konkreta frågor besvaras detta, dessa tre är, vad får läsaren för bakgrundsmotiv 

till den somaliska piratverksamheten? Hur framställs de stridande parterna? och hur skildras 

dödsoffer i samband med rapporteringen? 

 

Den tidigare forskningen har gett ett ramverk av teorier som fångar hur terrorister beskrivits i 

media, och som framgått i och med denna studie, även sjöröveriet. Dessa teorier ska nu 

beskrivas kortfattat. Orientalismen, är en paraplyteori i denna forskning och den grundar sig i 

en verklig och föreställd distinktion mellan öst och väst vilken tillåter bestämda uppfattningar 

om vad som karaktäriserar människor i exempelvis mellanöstern och Afrika som en grupp och 

att de är en stark kontrast till ”oss” i väst och vad vi står för. New War Journalism, är en teori 

vilken förklarar det narrativ som media använder för att skapa en ideologisk uppfattning om 

vem som är ”god” respektive ”ond” under exempelvis en konflikt. Worthy och unworthy 

victims är en teori som fångar hur dödsoffer framställs i media, på ett medvetet sätt för att 

skapa eller inte skapa sympati. Discourse of dehumanization, är även den en framträdande 

teori i den här studien och den bygger på att undersöka om djurmetaforer används vid 

beskrivandet av pirater vilket kan leda till en uppfattning hos allmänheten att de somaliska 

piraterna är inhumana. Enemy image construction, hänger ihop med New War Journalism och 

beskriver olika sätt att strategiskt skildra någon eller något som ett hot och en fiende som bör 

bekämpas. Discoursive illusion, grundas på att media skildrar något som objektiv fakta trots 

att det inte är det. På detta sätt skapas en ”illusion” av verkligheten.  

 

Analysen i och med den här forskningen har visat att rapporteringen kring somaliska pirater 

sker utifrån bestämda perspektiv och stereotyper. Beskrivandet av den bakgrundsorsak som 
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startat piratverksamheten är ifrån ett västerländskt perspektiv, vilket innebär att den ses som 

en konsekvens av den situation som råder i Somalia som karaktäriseras av laglöshet och inget 

fungerande styre. Det perspektivet som talar för att det är konsekvens av ett otillåtet fiske 

utanför Somalias kust, utövat av västerländska länder kommer endast till uttryck i två av de 

analyserade artiklarna. I medierapporteringen syns ett regelmässigt skildrande av piraterna 

som kan tänkas leda till en uppfattning om att de och piratverksamheten är ett växande hot 

som genom samarbete mellan länder måste bekämpas. Av den lexikala stilen framgår att 

piraterna konsekvent beskrivs med djurmetaforer och rent allmänt med en negativ prägel. Vad 

gäller hur piratdödsoffer skildras står det klart att dessa rapporteras som ”unworthy victims”, 

möjligtvis för att inte skapa medkänsla hos allmänheten för eventuella dödsoffer.   
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