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Sammanfattning: 

We shall bring them to justice – En diskursanalys av USAs självbild efter terrorattacken den 

11 september 2001 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur USAs självbild ser ut efter terrorattacken den 

11 september 2001. Detta intresse har uppkommit eftersom jag anser att man för att förstå hur 

internationella makter agerar måste förstå hur de minsta beståndsdelarna – individer – agerar. 

Det verkar finnas en kunskapslucka inom detta specifika område vilket har föranlett att den 

tidigare forskning som presenteras är av samhällsvetenskaplig natur. För att uppnå syftet för 

uppsatsen samt att besvara de frågeställningar som ställts har Howard Beckers teorier om 

avvikande beteende samt Erving Goffmans teoretiserande om stigma och förväntad identitet 

använts som teoretiska verktyg. För att ytterligare berika uppsatsens ramverk har en 

diskursanalytisk ansats uppställts med tillhörande teori och metodologiska verktyg. För att 

undersöka just de stereotyper och förväntningar som blev en konsekvens av attacken har det 

empiriska materialet utgjort av ledare från New York Times och Washington Times från 

veckan efter attacken. Tidsspannet för urvalet är strategiskt utvalt för att just få en överblick 

över de förväntningar som residerar i diskursen snarare än de åsikter som uppkommer efter att 

man fastställt förövarnas identitet. Detta ramverka har föranlett en indelning i tre nivåer 1.) 

den diskursiva – terror; 2.) den sociala – Krig och den amerikanska rättfärdigheten vs. Hatet 

mot frihet och Fiendens avsaknad av medmänsklighet: 3.) den individuella – Godhet och den 

fria världens försvarare vs. Ondska, Araber/muslimer och Mänsklighetens fiender.  

Nyckelord: Moralisk entreprenör, outsider, virtuell och reell social identitet, USA, terrorism, 

9/11. 
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1. Bakgrund 

1.1. Introduktion 

Bara det senaste året har det blivit uppenbart att vi lever i en värld där attacker mot civila blir 

allt vanligare för att föra fram en åsikt eller utöva vedergällning mot uppfattad orättvisa – 

bombattentaten vid maratonloppen i Boston
1
 är bara ett exempel på detta. 

Orsakerna till detta har diskuterats vitt och brett, då främst inom det statsvetenskapliga fältet, 

jag anser dock, trots de stora orden om tvärvetenskapliga perspektiv, att det saknas ett utökat 

perspektiv inom ämnet. Jag anser att det är av intresse att få en utökad förståelse för hur 

relationer mellan stater och internationella organisationer ser ut samt hur dessas samarbeten 

och fejder fungerar genom att se till de teorier som utvecklats om människor på en mikronivå. 

Det är trots allt dessa relationer som är grunden till de instanser som samhället byggs upp av. 

De beslutsfattande organ, stater och organisationer som agerar i det internationella samfundet 

är de facto uppbyggda av individer något som föranleder att undersöka hur dessa 

beslutsfattanden och ageranden ser ut med hjälp av individorienterade teorier. Det som gör 

denna uppsats socialpsykologiskt relevant är de faktum att jag utökar Howard Beckers teorier 

om outsiders till en makronivå för att undersöka de internationella makternas agerande och 

beslutsfattande. Uppsatsen är även socialpsykologiskt relevant eftersom den visar att man kan 

använda socialpsykologi som studieämne för fler ämnen än det som man traditionellt 

förknippar med det. Socialpsykologisk relevans föreligger även i det faktum att uppsatsen inte 

fokuserar på en händelse och dess fysiska konsekvenser utan snarare på de förväntningar och 

stereotyper som projiceras på en händelse. Detta är möjligt då det som undersöks är veckan 

efter attacken den 11 september 2001, innan man kunnat fastställa vilka som utfört attentaten.  

Vi kommer att undersöka hur USAs självbild ser ut efter terrorattacken den 11 september för 

att få en förståelse för hur världen organiseras, enligt USA, efter denna incident. Det kommer 

dock inte finnas utrymme i denna uppsats för att undersöka vilka konsekvenser attacken fått 

för världen utan endast vad det fått för konsekvenser för världssamfundets hegemon – USA. 

Uppsatsen kommer vidare begränsas till att bara behandla USAs självbild veckan efter 

attentatet och kommer inte vara jämförande i termer av hur självbilden såg ut innan attentatet.  

1.2 Disposition 

Uppsatsen inleds med att presentera syfte och frågeställningar, dessa efterföljs av en 

presentation av relevant tidigare forskning. Efter detta följer en redogörelse av Howard 

                                                           
1
 http://www.dn.se/nyheter/varlden/bostonbomber-planerades-for-4-juli (hämtad 16/5-13) 

http://www.dn.se/nyheter/varlden/bostonbomber-planerades-for-4-juli
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Beckers teoretiserande kring avvikande beteende och Erving Goffmans teoretiserande kring 

stigma. Denna teoretiska grund fyller delvis funktionen att förklara den första delen i vårt 

teoretiska och metodologiska ramverk samt delvis den funktionen att påvisa de 

kunskapsluckor som redogörs för i tidigare forskning. Efter avsnittet som behandlar det 

teoretiska ramverket presenteras Ernesto Laclau och Chantal Mouffes diskursteori för att 

komplettera och berika det ramverk som ger uppsatsen dess stringens och förklaringskraft. I 

detta kapitel redogörs även för urval, reliabilitet, validitet samt kritiska överväganden. Det 

efterföljande kapitlet utgörs av den faktiska analysen inom vilken det empiriska materialet 

presenteras utifrån de teorier och metodval som gjorts. Det sista kapitlet utgörs av 

återknytande diskussion kring de resultat som framkommit samt implikationer för de frågor 

om fortsatt forskning som uppsatsen lyft.   

1.3. Frågeställningar och syfte 

Uppsatsens syfte är således att undersöka hur USAs självbild ser ut omedelbart efter 

terrorattacken den 11 september 2001. 

1. Hur porträtteras attentatet som sådant, USA som enhet och terrorn som objekt? 

2. Vilka konsekvenser får detta för hur man ser på terrorister? 

3. Vilka konsekvenser får detta för USAs självbild? 

2. Tidigare forskning 

Detta kapitel kommer behandla den tidigare forskning som valts ut för att representera de 

kunskapsluckor som föreligger inom ämnet och som uppsatsen ämnar fylla.  

Michael H. Hunt har kartlagt USAs ideologi och utrikespolitik från den amerikanska 

revolutionen till och med 1980-talet. Relevansen här är att få en förförståelse för hur USAs 

självbild såg ut tidigare, jag kommer dock endast att fokusera på den senare delen av Hunts 

bok eftersom det inte fyller någon funktion att redogöra för hela USAs utrikespolitiska 

historia. Jag vill dock påpeka att syftet med denna uppsats inte är att jämföra USAs självbild 

efter terrorattacken den 11 september med det som Hunt redogör för, vi kommer dock att 

använda oss av Hunt för att få en liten förförståelse av hur USA agerat tidigare i mötet med 

outsiders. Vi kommer även nämna Nicolas Guyatt under denna punkt, Guyatt har teoretiserat 

kring USA efter 11 september, relevansen av att redogöra för hans teorier är att jag tror mig 

kunna utveckla det han kommit fram till genom att använda mig av ett socialpsykologisk 

angrepssätt och en socialpsykologisk begreppsapparat. 
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Hunt redogör delvis för hur USAs utrikespolitik såg ut i samband med Vietnamkriget, detta är 

av intresse som en utgångspunkt för föreliggande studie eftersom teoretiserandet handlar om 

USAs agerande vid ett tillfälle med en annan outsider. Hunt menar att anledningen till att 

USA utkämpade ett så kostsamt krig i ett så litet land så långt borta var den grundläggande 

fientlighet mot det som Hunt kallar influenssfärer, d.v.s. de sfärer som har en åsikt som 

motsätter sig den av USA hållna åsikten (Hunt, 2009:174). Hunt påpekar även ironin i detta 

eftersom ju fler influenssfärer USA har förstört, desto mer har de expanderat sin egen 

influenssfär. Jag väljer att tolka detta som att USA i och med att förstöra andra influenssfärer 

har uppnått den hegemoniska position som de idag erhåller med åtföljande tolkningsföreträde. 

Vidare menar Hunt att detta även lett till en minskad förståelse för andra kulturer (Hunt, 

2009:176). Detta får effekten att det skapas stereotyper som saknar mänskliga egenskaper, 

något som i sin tur leder till att det är lättare att rättfärdiga våld mot personer som tilldelas 

dessa stereotyper (Hunt, 2009:176). I mina ögon är detta ett typiskt exempel på skapandet av 

en outsider men utan en explicit teori för att underbygga det. Här är det tydligt att Hunts 

teoretiserande delvis underbygger valet av teori ovan men även att fältet som sådant är i 

behov av en mer socialpsykologisk angreppsvinkel, något som jag tidigare nämnt är ett 

delmål för denna uppsats.     

Som tidigare nämnt problematiserar Guyatt kring USA och världen efter 11 september 2001. 

Guyatts fokus ligger på personnivå, han fokuserar inte främst på de internationella makter 

som ligger till grund för det som sker utan snarare på de inblandade personerna och då främst 

de amerikanska politikerna. Gyuatt menar att innan 11 september hade George W. Bush gått 

till val med löften om en politik mer inriktad på nationella angelägenheter, till skillnad från 

hans föregångare som president samt hans motståndare (Gyuatt, 2003:233-234).  Detta är 

något som skiljer sig från USAs tidigare politik vilket går att skönja ovan i Hunts 

problematiserande. 11 september ändrade dock detta eftersom Bush var tvungen att accelerera 

utrikespolitiken avsevärt. Även detta teoretiserande visar i min mening på att denna debatt har 

mycket att vinna på att analyseras ur en socialpsykologisk synvinkel. Främst då genom att 

attentaten ledde till omedelbar vedergällning, inte främst för att försvara de människor som 

levde i Afghanistan och som länge levt under dåliga förhållanden, utan främst för att försvara 

USA (Guyatt, 2003:234-235). Här ser vi att även Guyatts teoretiserande underbygger valet av 

teori men även att det verkar saknas en teorigrund i den större delen av tidigare forskning som 

föreligger – den kan självfallet ha en induktiv ansats men jag anser att detta ämne kan dra 

nytta av att studeras ur en mer deduktiv vinkel, något jag ämnar göra nedan.  
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Jag har främst fokuserat på tidigare forskning från fältet av internationella studier, detta för att 

jag haft problem med att hitta en analys om attacken den 11 september av socialpsykologisk 

natur på en makronivå. Jag anser att detta faktum föranleder vikten av denna uppsats samt 

dess socialpsykologiska relevans. Att studera mänskliga fenomen på en makronivå med hjälp 

av en teori utvecklad på mikronivå anser jag kunna föranleda resultat som inte tidigare kunnat 

frambringas och ge sken åt aspekter som tidigare legat dolda. Genom att ha redogjort för 

denna tidigare forskning bör det även stå klart att det saknas forskning kring stereotyper och 

hur dessa påverkar de konsekvenser som attacken medfört – något som denna uppsats ämnar 

fokusera på.     

3. Teori 

Detta kapitel behandlar den teoretiska grund som är den ena delen i uppsatsens ramverk. Vi 

kommer först presentera den grundläggande världsåskådningen socialkonstruktivism på 

vilken  både vår teori och metod bygger. Detta efterföljs av en presentation av Beckers teorier 

om moraliska entreprenörer och outsiders samt Goffmans teorier om virtuell och reell social 

identitet.  

3.1. Socialkonstruktivism 

Grundtanken inom socialkonstruktivism är att människor styrs av en inneboende kreativitet 

som skapar och reproducerar verkligheten (Giddens, 2007:134). Detta innebär att det som bör 

undersökas är hur den skapade verklighet ser ut samt vad det får för konsekvenser för den 

sagda verkligheten (Giddens, 2007:153). Detta är ett grundläggande tankesätt som 

genomsyrar uppsatsen, men också en tanke på vilken resterande teori samt metoden bygger. 

Detta är ett grundläggande antagande för att uppsatsen till att börja med ska vara förståelig. 

Den socialkonstruktivistiska ansatsen bygger, liksom metoden, mycket på semantiskt rotade 

artikulationer. Dessa artikulationer skapar objektiveringar genom vilka vi organiserar vårt 

sociala liv, av dessa artikulationer är språket det viktigaste. (Berger & Luckmann, 2011:49-

51).  

En grundläggande tanke inom socialkonstruktivismen är den om typifieringar – något som är 

genomgående både i teori och metod vilket utgör uppsatsens ramverk. Berger och Luckmann 

menar att ”Vardagslivets sociala verklighet uppfattas sålunda i ett kontinuum av typifieringar 

som präglas av allt större anonymitet på ju längre avstånd de befinner sig från ’här och nu’ i 

face-to-face situationen”(Berger& Luckmann, 2011:46). Detta kontinuum kan förstås i termer 
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av stereotyper som skapas för att sortera in världen enligt vissa fastställda mönster. Vi 

kommer märka att detta är en genomgående tanke för uppsatsen, bland annat i teori och metod 

men även i det som presenterats i tidigare forskning. 

Denna förförståelse belägger även att se organisationer och stater som agerandes enligt 

samma mönster som individer. Om verkligheten är skapad och reproducerad av människor 

följer det logiskt att det är dessa individers agerande som genomsyrar hur världen fungerar. 

Det hålls självklart inte som sant när vi talar om naturfenomen såsom vulkanutbrott och 

tsunamis men det hålls med säkerhet för sant när det gäller organisationer som är skapade av 

människor. Detta ger uppsatsen ytterligare socialpsykologisk relevans.  

3.2. Moraliska entreprenörer och implementerandet av regler 

Howard Becker har i sin bok teoretiserat kring outsiders och avvikande beteende. Det som gör 

denna teori lämplig för denna uppsats är det faktum att Becker inte bara undersöker 

utanförskap i termer av de som utsätts för utanförskap utan även hur utanförskap skapas av 

den ”normala” delen av befolkningen (Becker, 1991:163). Detta sätt att se på avvikelse är 

snarare ett undantag än en regel enligt Becker.  

Då Beckers teori är en teori på mikronivå kommer hans teoretiserande behöva anpassas till 

makronivå för att kunna uppfylla uppsatsens syfte. En teori på mikronivå är en teori som 

fokuserar på mindre grupper i interaktion ansikte mot ansikte medan en teori på makronivå är 

en analys som fokuserar på större instanser t.ex. politiska och ekonomiska system (Giddens, 

2007:42). Av förekommen anledning kommer vissa delar av Beckers teori att anpassas till 

begrepp tagna främst från andra sociologiska författare, dessa begrepp kommer dock bara 

användas för att ge Beckers teorier på makronivå en teoretisk begreppsapparat och kommer 

inte användas som enskilda delar i analysen. 

Teorin om hegemoni är utvecklad av Antonio Gramsci och refererar till ett intellektuellt och 

moraliskt ledarskap som, till skillnad från renodlade marxistiska teorier, involverar 

människans frivilliga underkastelse till dessa (Harrington, 2005:321). Beckers begrepp 

moraliska entreprenörer kommer bygga på hegemonibegreppet. Becker definierar en 

moralisk entreprenör som en person som ser etik i termer av svart vs. vitt, det som är ”ont” är 

”ont” utan några undantag. Vidare menar Becker att moraliska entreprenörer säger sig agera 

med allas bästa intresse i åtanke – det är ofta en person i en överlägsen position som hävdar 

att de försöker hjälpa personer i en mer underlägsen position. Vi kan här se att båda 

begreppen har en moralisk dimension, det bör dock påpekas att medan hegemoni involverar 
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den frivilliga underkastelsen, d.v.s. de med en lägre position underkastar sig frivilligt, menar 

Becker att detta inte behöver vara fallet när vi diskuterar moraliska entreprenörer och 

outsiders (Becker, 1991:161). Jag anser dock att denna nyans av de två teorierna är av mindre 

vikt här då vi trots allt kommer fokusera på de som trotsar hegemonin – antagonisterna. Detta 

berättigar enligt min mening användandet av hegemoni som en omskrivning till moraliska 

entreprenörer. Detta rättfärdigar även det faktum att jag i uppsatsen kommer se USA som de 

moraliska entreprenörerna. USA erhåller för tillfället, även om det är omtvistat för hur länge 

till, den hegemoniska positionen i världssamfundet (Hettne, 2009:149) och man kan därför se 

dem som de moraliska entreprenörerna i världssamfundet.  

Becker menar vidare att begreppet ondska är centralt i den kamp som moraliska entreprenörer 

utövar, eftersom deras uppdrag har så pass starka moraliska övertoner blir de eller det som 

skall bekämpas ren ondska. I förlängningen innebär detta att de moraliska entreprenörerna 

konstituerar ren godhet.  Detta är av central vikt i denna uppsats eftersom jag delvis ämnar 

undersöka USAs självbild i termer av hur de porträtterar terroristerna. Detta är genomförbart 

just på grund av denna del av teoretiserandet kring moraliska entreprenörer, de ser de eller det 

som ska bekämpas som sin egen diametrala motsatts (Becker, 1991:148). Baserat på detta 

kommer vi förhoppningsvis kunna dra slutsatser om hur USA ser sig själv delvis genom att 

undersöka hur de porträtterar terroristerna, d.v.s. ondskan.  

Något som vidare understryker detta är att Becker nämner kultur som något som uppstår när 

en grupp människor står inför ett gemensamt problem och framgångsrikt klarar av att hantera 

detta problem (Becker, 1991:81). Becker nämner detta främst i relation till kulturen i en 

outsider-grupp, jag anser det dock vara av vikt även för kulturen i de grupper som inte klassas 

som outsiders utan snarare som entreprenörer. Det är också värt att påpeka att jag tolkar 

Beckers teori som flytande i termer av vad som klassas outsider och entreprenörer, de som är 

outsiders från en synvinkel är entreprenörer ur en annan och vice versa.    

Här faller det sig naturligt att problematisera kring valet av USA som moraliska entreprenörer 

i motsatts till outsiders. Om vi definierar ”samhället” (som Becker nämner i sin definition av 

en outsider nedan) i termer av världssamfundet faller det sig naturligt att USA är de moraliska 

entreprenörerna, vi kan dock även se USA som outsiders i relation till andra moraliska 

ställningar, i detta fall främst islam och dess värderingar. Det finns med andra ord två sidor av 

detta mynt, USA är outsiders i relation till andra moraliska ståndpunkter, det är dock främst 

frågeställningen och kontexten som föranleder den indelning som argumenterats för ovan. 
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Valet av teorierna kring outsiders och moraliska entreprenörer belägger även valet av media 

som vår empiriska grund. Becker menar att moraliska entreprenörer skapar moraliska företag 

som ofta söker stöd för sin sak genom användningen av just media (Becker, 1991:145). 

Becker menar vidare att det är av stor vikt att den som implementerar reglerna har tillgång till 

de offentliga kanalerna (Becker, 1991:127), detta för att föra ut sin sak och de argument som 

finns för att delta i kampen mot ondskan. Med andra ord är det media som för 

entreprenörernas budskap ut till de som önskas påverkas. Detta är aktuellt även idag trots att 

de media som Becker syftar på delvis har en annan form än de media som vi har tillgång till 

idag. Denna uppsats kommer dock att fokusera på dagstidningar, något som fanns att tillgå 

även på Beckers tid och består av samma maktstrukturer som vid den tiden – till skillnad från 

diverse nya mediala kanaler. 

Som bör framgått ovan är det moraliska entreprenörer som implementerar regler och lobbar 

för dessas moraliska betydelse. Becker menar att förklaringen till införandet av en ny regel 

bygger på fyra premisser 

1. Implementerandet är en företagsam handling, d.v.s. entreprenören måste ta på sig 

ansvaret att straffa den som begått brottet mot den förhoppningsvis snart införda 

regeln. 

2. Implementerandet sker först då entreprenören offentligt visar upp att en överträdelse 

som föranledar implementerande av en regel ägt rum. 

3. Man väljer som entreprenör att föra fram en ny regel när man som entreprenör själv 

ser en fördel i att göra detta. 

4. Vilken sort av fördel man själv ser i att införa en regel varierar i relation till 

situationen komplexitet. (Becker, 1991:122)  

Dessa fyra premisser agerar i växelverkan och är en förutsättning för att lyckas implementera 

en regel. Detta innebär att man måste engagera sig i den regel man vill implementera 

samtidigt som detta engagemang blir något av en yrkesmässig befattning.  

Av dessa premisser följer det även naturligt att när en implementering lyckats tappar de 

moraliska entreprenörerna sin befattning – man har helt enkelt blivit arbetslös. Antingen får 

man då erkänna att man lever i en bättre värld än förut eller så använder man de medel man 

skapat för att implementera regeln för att bekämpa annan ondska (Becker, 1991:153).  
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3.3. Outsiders 

När vi nu gått igenom de som skapar reglerna och förespråkar de moraliska aspekterna ska vi 

nu gå in och titta på outsiders och det som medföljer detta begrepp.  

Becker menar att en outsider kan definieras som en person som inte kan förväntas leva efter 

de regler som samhället satt upp i termer av rätt och fel (Becker, 1991:1).  Begreppet 

outsiders kommer dock inte att behöva anpassas till makronivå, det vi däremot måste 

definiera om är en del av innebörden. Samhället kommer, med en viss självklarhet, att 

översättas till världssamfundet, då vi ser USA som moraliska entreprenörer blir det en 

självklarhet att samhället är den instans inom vilka de erhåller den överlägsna positionen. 

Björn Hettne menar att USA erhållit den hegemoniska ställningen under många år och att det 

hela tiden har förelegat en latent strid om denna position men att den öppet utmanades i 

samband med terrorattacken den 11 september (Hettne, 2009:149).  

Becker motstrider idén att det skulle finnas några fasta karakteristika hos de personer som 

ägnar sig åt avvikande beteende som gör det omöjligt för dessa att agera på något annat sätt 

(Becker, 1991:3). I motsatts till detta menar Becker att avvikande beteende skapas av 

samhället genom att samhället sätter upp regler för vad som är rätt och fel (Becker, 1991:9). 

Om vi ser till resonemanget ovan rörande moraliska entreprenörer kan vi se detta tydligt. 

Detta stödjer även utgångspunkten att jag till viss del kommer kunna studera USAs självbild 

genom att se på hur man diskuterar terrordåden och terroristerna. Detta går även i linje med 

uppsatsens diskursanalytiska ansats och kommer diskuteras mer utförligt nedan.  

En annan viktig synpunkt som Becker tar upp är att hur hårt den avvikande handlingen 

straffas delvis beror på vem som begår den men samtidigt på vilken den begås mot. Becker tar 

upp exempel rörande pojkar från medelklassen respektive pojkar från slumområden samt vita 

respektive svarta människor (Becker, 1991:12-13). Detta antyder tydligt att hur stark 

reaktionen är på en avvikande handling är avhängigt makt, både hos de som begår avvikelsen 

men även hos de som utsätts för avvikelsen. Detta antagande styrks av det faktum att 

moraliska entreprenörer ofta erhåller en överlägsen position. Detta gör att de regler som 

implementeras, samt som en konsekvens de som klassas som outsiders, är en produkt makten.  

3.4. Erving Goffman – virtuell och reell social identitet 

Som påpekats ovan är fördelen med Beckers teori om outsiders att den undersöker båda 

sidorna av utanförskap. Jag skulle dock vilja komplettera Beckers teoretiserande med några 

tankar från Erving Goffmans teoretiserande kring stigma. Det som är av störst vikt i denna 
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kontext är begreppet social identitet med de två underkategorierna virtuell social identitet och 

reell social identitet. Det tidigare begreppet definierar Goffman som de egenskaper vi 

tillskriver en person baserat på stereotypa antagande medan det senare är de som vi de facto 

kan tillskriva en person baserat på dennes faktiska handlingar (Goffman, 1990:12) Goffman 

menar vidare att det oftast föreligger en stor diskrepans mellan dessa två identiteter (Goffman, 

1990:12-13). Jag anser att detta är av stor vikt för denna uppsats syfte då vi delvis ämnar 

undersöka hur USAs självbild skapas genom skapandet av en outsider, dessa två begrepp kan 

fylla funktionen att ge en teoretisk grund till skillnaden mellan påståenden som bygger på 

stereotyper och vilka som bygger på faktiska handlingar. Med andra ord är det intressant för 

att se om personer som ingår i samma stereotyp som de som anklagas för terrordåden men 

inte utförde dem får ta en del av smällen. Detta teoretiserande fungerar även när man talar om 

moraliska entreprenörer eftersom denna virtuella sociala identitet även sorterar in världen i 

termer av goda och rättfärdiga. Detta blir intressant då Goffman hävdar att det är våra 

förväntningar som avgör hur vi agerar gentemot andra människor, vårt handlingssätt avgörs 

med andra ord främst baserat på den virtuella sociala identitet vi tillskriver de personer vi 

interagerar med (Goffman, 1990:12). Denna tanke är i linje med Beckers teoretiserande om att 

det är samhället som skapar avvikande beteende jag anser dock att dessa begrepp är 

kompletterande och ger en vidgad teoretisk grund till analysen.  

4. Metod och den diskursteoretiska ansatsen 

I detta kapitel kommer vi först att gå igenom den grundläggande teorin för diskursteori. 

Denna teori kommer delas in i två delar; först kommer vi avhandla de element av 

diskursteorin som har med etablerade diskurser göra och därefter kommer vi avhandla de 

begrepp som är knyta till konfliktanalys inom diskurteorin. Kapitlet avslutas med konkreta 

beskrivningar av hur dessa begrepp kommer användas i just denna uppsats samt en mer 

praktisk del rörande urval. 

4.1. Diskursteorin 

Denna uppsats har en diskursanalytisk ansats, vi kommer att använda oss av Ernesto Laclau 

och Chantal Mouffes diskursteori. Det är här viktigt att påpeka att Laclau och Mouffes 

diskursteori kommer med en teoretisk grund, detta är dock inget problem eftersom denna 

teoretiska grund går väl ihop med våra tidigare redovisade teorier, Marianne Winther 

Jørgensen och Louise Phillips menar även att man kan dra mycket nytta av att använda sig av 

ytterligare, från diskursteorin skilda, teorier för att berika sitt teoretiska ramverk (Winther 
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Jørgensen & Phillips, 2012:141). Valet av detta diskursanalytiska grepp föranleds av ett antal 

viktiga punkter, först och främst eftersom Laclau och Mouffe ser en diskurs som något 

allomfattande, de menar att det som finns är det som konstituerar den rådande diskursen och 

det som inte gör det, de uteslutna möjligheterna till betydelsetillskrivning kallar Laclau och 

Mouffe det diskursiva fältet (Winther Jørgensen & Phillips, 2012:34). Detta går i linje med 

uppsatsens syfte då vi har en förförståelse att USA erhåller en hegemonisk ställning i världen, 

något som implicit antyder att vi ser hela världen som delandes en specifik diskurs – Den av 

USA representerade –  trots att det de facto föreligger meningsskiljaktigheter. Winther 

Jørgensen och Phillips menar att  ”Diskursanalysens syfte är nämligen att kartlägga de 

processer där vi kämpar om hur tecknens betydelse ska fastställas[…]” (Winther Jørgensen 

&Phillips, 2012:32). Detta handlar i sin essens om en kamp rörande tecknens 

betydelsetillskrivning. 

4.1.1. Diskursiva begrepp 

De centrala begreppen i teoretiserande om diskursens organisering är nodalpunkt, 

mästersignifikanter och myter. 

Låt oss börja med nodalpunkter, dessa innebär de tecken som har en överordnad betydelse, de 

tecken som de andra tecknen ordnas kring (Winther Jorgensen & Phillips, 2012:33). Som jag 

tolkar det är det delvis dessa nodalpunkter som gör det möjligt att skilja mellan den 

föreliggande diskursen och det allomfattande diskursiva fältet. De begrepp som har en 

fastställd innebörd tillhör diskursen medans de tecken och möjliga ekvivalenskedjor som inte 

har en logisk innebörd i diskursen tillhör det diskursiva fältet.   

Det är viktigt att påpeka att dessa nodalpunkter sorteras in under kategorin knuttecken, det 

som definierar knuttecken är det faktum att de inte har någon inneboende mening utan kräver 

ekvivalenskedjor för att få mening, d.v.s. de behöver knytas samman med andra diskursivt 

meningsfulla tecken för att få en fixerad betydelse (Winther Jørgensen & Phillips, 2012:50). 

En ekvivalenskedja kan definieras som en verksamhet genom vilken knuttecknen får innehåll 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2012:57) – detta sker genom artikulation
2
. Ett exempel är att 

tecknet ond får en betydelse först när man kopplar ihop det med terrorism. Nodalpunkternas 

uppgift är alltså att organisera diskursen genom att vara det teckenen kring vilka dessa 

ekvivalenskedjor organiseras (Winther Jorgensen & Phillips, 2012:57). Man kan likna detta 

                                                           
2
 Artikulation definieras som en handling, inte nödvändigtvis språklig, som ger tecknen mening (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2012, s. 35) 
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vid en stickning i vilken varje maska är ett knuttecken och att deras inbördes ordning utgör 

ekvivalenskedjorna. Om en maska går upp tappar stickningen sin karaktär och blir oförståelig. 

 Denna betydelsebildning och organisering är grundstenarna i hegemonin eftersom de 

konstituerar det man tar för givet, Winther Jørgensen och Phillips menar att ”Genom 

betydelsebildningen kan maktförhållanden naturaliseras, alltså blivit så självklara att de inte 

ifrågasätts” (Winther Jørgensen & Phillips, 2012:39).   

Vidare introducerar Laclau och Mouffe begreppet myter, dessa är av stor vikt för denna 

uppsats eftersom det refererar till en tolkningsprincip som används i specifika sociala rum 

(Winther Jorgensen & Phillips, 2012:47). Laclau och Mouffe menar även att dessa myter inte 

nödvändigtvis har någon reell anknytning till den sociala strukturen de säger sig förklara. 

Detta kommer sig naturligt eftersom den sociala strukturen, i likhet med diskursen, inte är 

något som existerar utan mänskligt agerande utan är en konsekvens av vår förståelse av 

världen. Något som i sin tur leder i sin tur till att det inte med nödvändighet föreligger någon 

konformitet mellan myten och denna sociala struktur (Winther Jørgensen & Phillips, 

2012:47). Detta innebär att en ytterligare uppgift för denna uppsats blir att definiera vilka 

myter som genom artikulationer ges en objektiv karaktär. Det är här värt att påpeka att även 

myter sorteras in under kategorin knuttecken, något som redogjorts för ovan i samband med 

nodalpunkter, det tåls dock att upprepas. Myter i egenskap av knuttecken har alltså ingen 

inneboende mening utan erhåller mening genom att införas i ekvivalenskedjor som etablerar 

mytens mening. Myternas främsta egenskap är ett de organiserar det sociala rummet (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2012:57), detta i motsats till nodalpunkter som organiserar diskursen 

som sådan. Här kan vi tydligt se att nodalpunkter och myter opererar på olika nivåer – den 

diskursiva och den sociala – nodalpunkter kan därför användas för att ta reda på hur en 

diskurs är organiserad och uppbyggd medan myterna redogör för hur en specifik händelse i ett 

specifikt rum är organiserad och uppbyggd. I föreliggande fall kan nodalpunkterna fylla 

funktionen att förklara hur antiterrorism diskursen är organiserad medan myterna kan förklara 

hur USA som socialt rum är organiserat diskursivt. Det är dock viktigt att påpeka att det på 

grund av denna nivåskillnad är myterna som organiseras kring nodalpunkerna och inte vice 

versa. 

Mästersignifikanter relaterar till identitet och hur denna är organiserad – enligt Laclau och 

Mouffe är identitet den process varigenom man identifierar sig med någon av de positioner 

som är möjliga i den diskursiva kontexten (Winther Jørgensen & Phillips, 2012:50). Detta är 
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intressant om man har Becker i åtanke – det betyder att det som har ett avvikande beteende 

bara kan identifiera sig som outsiders eftersom det är den enda möjliga positionen för deras 

identitet i den diskursiva kontexten. Det är med andra ord genom denna identifikation som 

man erhåller en identitet, detta begrepp hjälper oss alltså att delvis att organisera de tecken 

som används i samband med beskrivningen av terrorister men också de tecken som används 

vid beskrivandet av amerikaner. Det är även denna identifikation som resulterar i virtuell 

social identitet – de identiteter som finns tillgängliga är de som är stereotypa. 

Mästersignifikanter är också knuttecken vilket betyder att de behöver placeras i en 

ekvivalenskedja för att få mening.  

Det finns även en nivå inom diskursteorin som behandlar grupper, denna nivå är nära knuten 

till identitet och opererar på ett liknande sätt. Det handlar även här om identifikation men som 

ett komplement handlar det även om representation (Winther Jørgensen & Phillips, 2012:52). 

Dessa gruppbildningar är även knutna till myterna i den meningen att grupperna kämpar för 

olika myter samtidigt som myterna konstituerar reglerna för vilka grupper som kan 

förekomma (Winther Jørgensen & Phillips, 2012:53). Detta kan jämföras med Beckers 

teoretiserande om moraliska entreprenörer och outsiders. De moraliska entreprenörerna 

representerar det som hålls som normalt medan outsiders representerar det som är avvikande. 

Efter detta bör det stå klart att vi genom att använda diskursteorin kan komma åt ett flertal 

lager av den rådande diskursen, Den stora kontexten, diskursen, det social, det individuella 

och det kollektiva. 

Ett övergripande och organiserande begrepp inom diskursteorin är begreppet moment som hör 

ihop med begreppet element, moment är ett tecken som har en bestämd betydelse genom 

vilket det skiljer sig från andra moment, andra tecken med fastställd betydelse (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2012:33). De tecken som inte har en fastställd betydelse kallas element. 

Winther Jørgensen och Phillips menar att vi med dessa begrepp kan definiera en diskurs i 

termer av  ”[…]försöker göra element till moment genom att reducera deras mångtydighet till 

entydighet”, detta kallas inom diskursteori för tillslutning (Winther Jørgensen & Phillips, 

2012:34), denna tillslutning sker genom den ovan nämnda artikulationen. Det är med andra 

ord en lyckad tillslutning av element i moment som moraliska entreprenörer försöker göra för 

att få stöd för sin sak. Här bör det vara tydligt att nodalpunkter, mästersignifikanter och myter 

alla är moment i egenskap av sin bestämda betydelse, detta i kontrast till de begrepp som 

kommer presenteras nedan under rubriken konfliktanalytiska begrepp, vilka inte har en fast 
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betydelse och därför är element. Moment är alltså de tecken som producerar och konstituerar 

diskurser och hegemonier medan element är det motsatta.  

Det är här viktigt att påpeka att Laclau och Mouffe ser diskurser som havandes en kontingent 

karaktär, d.v.s. en diskurs är aldrig fullständigt fixerad och det föreligger alltid en möjlighet 

att det diskursiva fältet kan komma att förändra de moment som föreligger i en diskurs 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2012:35). Momenten har således en paradoxal karaktär, de gör 

anspråk på att vara fast fixerade i termer av betydelse men detta är i sig en omöjlighet 

eftersom betydelse alltid är flytande och enbart förankrat spatialt och temporalt. Det är just 

denna paradoxala självklarhet som man enligt Laclau och Mouffes diskursteori ska analysera 

och dekonstruera för att få en förståelse för hur diskursen de facto ser ut (Winther Jørgensen 

& Phillips, 2012:40). I denna uppsats kommer vi därför att genom noga genomläsning 

identifiera moment, element, nodalpunkter, mästersignifikanter, myter och flytande 

signifikanter för att dekonstruera det för givet tagna.  

4.1.2. Konfliktanalytiska begrepp 

En grundläggande tanke i diskursteorin är tanken om kampen. Diskursteoretiker menar att det 

förekommer en ständig kamp mellan hegemoni och antagonism, hegemoni representeras 

genom att elementen fixerats i termer av moment medan antagonism representerar det 

motsatts, d.v.s. när momenten upplöses och blir element (Winther Jørgensen & Phillips, 

2012:55).  

Laclau och Mouffe menar att diskurser är av naturen fyllda av konflikter gällande 

betydelsebildning. I det diskursiva fältet – d.v.s. allt det som inte konstituerar diskursen – 

finns det en grundläggande antagonism som utmanar den rådande hegemonin och samtidigt 

visar på diskursens flytande karaktär (Winther Jørgensen & Phillips, 2012:55). Denna 

antagonism uppkommer då en individs olika identiteter ställs mot varandra inom diskursen, de 

olika identiteterna besitter olika handlingsmönster – enda sättet att komma ifrån denna känsla 

av antagonism är genom en hegemonisk intervention, detta skapar i sin tur en ny diskurs – en 

ny betydelsebildning (Winther Jørgensen & Phillips, 2012:55), inom vilken diskrepansen 

mellan identiteterna inte längre föreligger. Detta kan även hållas för sant när man diskuterar 

nationer och gruppers identitet. Med andra ord förekommer detta när de ekvivalenskedjor som 

knuttecknen är inordnade i inte längre ger någon förklaring till knuttecknen.  

Som en underkategori till element introducerar Laclau och Mouffe begreppet flytande 

signifikant. Detta åsyftar ett element som har en särdeles öppen betydelse och därför kan 
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tillskrivas betydelse i en högre grad. Ett ytterligare viktigt begrepp i denna kontext är 

artikulation, en artikulation definieras som ”[…]varje praktik som skapar en relation mellan 

elementen så att elementens identitet förändras” (Winther Jørgensen & Phillips, 2012:35). 

Detta innebär att alla handlingar som utförs till vis del ändrar den rådande diskursen, främst 

eftersom det pågår en ständig kamp om betydelsebildning. Kontentan är att det enligt Laclau 

och Mouffes diskursteori föreligger en ständig kamp gällande diskursens struktur (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2012:36). Vi kan se att flytande signifikant är motsatsen till 

nodalpunkter, myter och mästersignifikanter, där ingen antagonism eller konflikt förekommer 

har tecknen en fixerad mening eftersom nodalpunkterna är organiserade i ekvivalenskedjor, 

medan dessa nodalpunkter under en hegemonisk intervention tappar sin fixerade mening och 

blir flytande signifikanter.  

Det är viktigt att påpeka att begreppet politik är nära sammankopplat med kamp. Det är 

genom de politiska processerna som Laclau och Mouffe menar att objektiva diskurser uppstår. 

En objektiv diskurs är en diskurs som är så vedertagen att man glömmer bort att diskursen i 

sin natur är flytande (Winther Jørgensen & Phillips, 2012:43), det är mellan dessa två begrepp 

– politik och objektivitet – som vi finner hegemonin (Winther Jørgensen & Phillips, 2012:44). 

Politik är ett begrepp som emfaserar diskursens föränderlighet – den process genom vilken 

diskursen skapas och genom vilken den bevisar sin flytande karaktär (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2012:43). Det kan jämföras med partipolitik i den meningen att det handlar om olika 

världsåskådningar som gör sanningen relativ. Hegemonin är med andra ord en diskurs som är 

vedertagen men som fortfarande ifrågasätts av det diskursiva fältet.  

Ett vidare viktigt begrepp hos Laclau och Mouffe är makt, det ska inte förstås i vardagliga 

termer som att någon har makt utan snarare som något alltid förekommande, det är makten 

som konstituerar den bestämda ordningen, det är makten som ger oss kunskap om hur vi bör 

vara, agera och tycka (Winter Jørgensen & Phillips, 2012:44-45). I relation till politik fyller 

maktbegreppet funktionen att referera till produktionen av objektivitet, detta i kontrast till 

politiken som snarare emfaserar diskursens ständiga flytande karaktär (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2012:45).   Det är alltså nödvändigt att, för att kunna dekonstruera en diskurs, titta 

både på vad makten innebär för att kartlägga den uppfattade objektiviteten samtidigt som det 

är viktigt att undersöka de politiska processerna för att kunna förstå vad i denna diskurs som 

inte tas för givet.  
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4.2  Praktiska övervägande  

4.2.1. Konkretisering 

Malin Wreder föreslår i Diskursanalys i praktiken att man rent praktiskt bör börja med att 

koda och tematisera sitt empiriska material utifrån betydelsefulla tecken och teman (Börjesson 

& Palmblad, 2010:36). Detta bör efterföljas av en genomläsning av denna kodning för att 

definiera vilka knuttecken som föreligger – med ett fokus på nodalpunkter, 

mästersignifikanter och myter – och hur dessa erhåller mening genom att inordnas i 

ekvivalenskedjor. På detta vis kommer vi kunna nå bortom det allmänt vedertagna och få ett 

grepp om vad diskursen utesluter. Nodalpunkterna kommer fungera som vägvisare för hur den 

rådande diskursen, som USA är frontfigur för, ser ut medan myterna hjälper oss förstå hur den 

specifika konversationen om terror är konstruerad, vad den innehåller och vad den utesluter, 

mästersignifikanter kommer därtill att ge oss en förståelse för hur identiteter är organiserade. 

De nodalpunkter, mästersignifikanter och myter som upptäcks kommer knytas samman med 

teorin i så stor utsträckning detta är möjligt, något jag anser bör komma relativt naturligt med 

tanke på likheterna mellan den diskursteoretiska ansatsen och de valda teorierna. Dessa 

likheter kommer presenteras mer utförlig längre ner under punkten urval. 

Vidare kommer begrepp från den diskursteoretiska konfliktanalysen användas flitigt. Det 

kommer undersökas vilka hegemoniska tendenser som går att utröna i texterna, d.v.s. vilka 

betydelsetillskrivningar som dominerar samtalet kring terrordåden samt vilka antagonistiska 

inslag som föreligger. Dessa element kan kartläggas och hittas genom att definiera flytande 

signifikanter, det är just hos dessa tecken – vilka kan anta många olika betydelser – som man 

kan finna motsättningarna mellan hegemoni och antagonism. Detta kommer klargöra vilka 

delar av den rådande diskursen som till synes existerar i harmoni och vilka delar som det 

verkar förekomma en kamp över. Det är även viktigt att här påpeka att diskurserna och de 

sociala rummen definieras i relation till vad de inte är – detta innebär att vi genom att gå till 

grunden med de antagonistiska inslagen kommer kunna se vilka hegemoniska drag som 

föreligger. Detta är även i linje med Beckers teoretiserande, att moraliska entreprenörer och 

outsiders stereotypt konstituerar motsattser. Vi kommer genom att titta på hur det talas om 

terrorn (vilka tecken som används) kunna utröna hur den hegemoniska diskursen ser ut.  

Enligt Winther Jørgensen och Phillips är det enda sättet att kunna utföra en diskursteoretisk 

undersökning i linje med Laclau och Mouffe att se till annan, icke diskursteoretisk litteratur 

som behandlar bakgrunden till de fenomen som skall undersökas. I denna uppsats kommer vi 
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främst att fokusera på den ovan nämnda redogörelsen för USAs utrikespolitik av Hunt – detta 

kommer göra det möjligt för oss att förstå hur diskursen ändrats och i förlängningen hur den 

diskursen vi undersöker ser ut. Det är dock viktigt att påpeka att det empiriska material som 

föreligger innehåller en mängd jämförelser med hur det sett ut innan attacken, detta troligtvis 

eftersom händelsen var av antagonistiskt natur gentemot den då rådande hegemonin. 

För att uppnå uppsatsens syfte har jag valt att studera två dagstidningar från två sidor av det 

politiska spektrumet i USA. New York Times (NYT) som klassas som en av de mest liberala 

tidningarna i USA och Washington Times (WT) som klassas som en av de mest konservativa 

(Groseclose & Milyo, 2004). Från dessa dagstidningar har jag valt att titta på de ledare som 

publicerats veckan efter terrorattacken. Valet av bara ledare förekommer främst av praktiska 

anledningar såsom ett behov att begränsa det empiriska materialet men även på grund av min 

urvalsmetod som redogörs för nedan. Ledaren i en tidning porträtterar tidningens ståndpunkt, 

det är därför fördelaktigt att undersöka dessa för ett nå den mer varierade bild som valet av två 

tidningar från olika sidor av de politiskta spektrumet föranleder. Flertalet av ledarna som 

ingår i urvalet är publicerade med författarens namn men ett fåtal saknar detta. Artiklarna som 

saknar författarnamn har desto större relevans eftersom de representerar hela tidningens åsikt 

och inte specifikt en ledarskribents åsikt. 

Efter genomläsning har viktiga tecken tematiserats in i olika grupper, dessa har utgjorts av:  

-Krig 

- Frihet / Rättfärdighet 

- Ondska 

- Terror 

- Araber / Muslimer 

Genom att sedan titta på hur dessa teman används har jag kunnat kartlägga vilka av dessa som 

är nodalpunkter, myter, mästersignifikanter samt flytande signifikanter. 

Jag har fått tillgång till tidningarna genom Uppsala universitets databas och valt att söka 

enbart på artiklar som innehåller ordet terror. Detta faktum, att jag använt mig av sökordet 

terror innebär att jag bestämt vilken nodalpunkt som föreligger, jag vill undersöka diskursen 

rörande terror och på grund av sökningen är det tecken som materialet organiseras kring 
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terror.  Detta urval har resulterat i ett material på nio artiklar från New York Times och tolv 

artiklar från Washington Times.  

Att välja ett tidsspann för veckan efter attacken (11/9-01 – 18/9-01) kan både argumenters för 

och kritiseras. Man kan påpeka att attacken ligger så nära i tid att det är omöjligt att se vilka 

som bedöms som förövarna samt att landet är i chock. Efter genomläsning av det empiriska 

materialet kan man dock se att det relativt fort efter attacken börjar anklagas åt vissa håll. Jag 

anser att detta är mer intressant att undersöka än tidpunkten då man med säkerhet vet vilka 

förövarna var. Detta främst eftersom man innan man visste med säkerhet vilka som begått 

dåden troligtvis anklagade grupper som definieras som antagonistiska – d.v.s. de grupper som 

erhåller betydelsebildningar från det diskursiva fältet och genom detta är hegemonins motsats. 

Detta hjälper oss att fastställa hur den rådande diskursen ser ut. Vi kan även dra nytta av att 

detta material är naturligt förekommande, materialet har uppkommit oberoende av forskarens 

insats. Fördelen med ett naturligt urval är att det ger en mer rättvis bild av den verklighet som 

ämnas undersökas (Börjesson & Palmblad, 2010:17). Eftersom det i diskursanalys föreligger 

problem med forskarens förförståelse för diskursen kan detta minimeras genom att man inte 

själv producerar materialet som ligger till grund för analysen. 

4.2.2. Urval 

Valet av två tidningar från olika sidor av det politiska spektrumet föranleds av den 

kvantitativa urvalsmetoden kallad the most different systems design. Detta definieras som att 

man medvetet väljer ut de fall som har minst gemensamt för att man, om resultaten från de 

båda samvarierar, med stor signifikans kan uttala sig om att de fall som ligger i mitten av 

spektrumet troligtvis också täcks av studiens resultat (Teorell & Svensson, 2007:232-233). 

Eftersom denna studie är av kvalitativ karaktär kan vi inte göra några direkta ansatser till 

generalisering, vi kan självklart argumentera för att vår studie är så pass väl sammanhängande 

och genomtänkt att resultaten går att hålla som alltjämt gällande men vi kan inte statistiskt 

räkna ut en signifikansnivå. Jag anser dock att denna urvalsmetod är relevant också när man 

arbetar kvalitativt eftersom samma princip gäller här, man bör åtminstone kunna påstå att de 

tidningar som inte ligger i det politiska spektrumets ytterkanter har liknande åsikter som de vi 

undersöker, självfallet förutsatt att våra två fall samvarierar.  

Jag har valt att använda mig av en kvalitativ studie eftersom syftet och frågeställningen drar 

mest nytta av detta angreppssätt. Pål Repstad menar att en kvalitativ metod har det lättare att 

undersöka det som är utanför det förgivettagna (Repstad, 2007:19). Kvalitativa studier har en 
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möjlighet att komma närmare de objekt som avser undersökas. Eftersom målet för denna 

uppsats delvis är att kartlägga det som är utanför det diskursivt vedertagna och trots att denna 

studie inte bygger på intervjumaterial ger ett mer öppet och mindre statistiskt angreppssätt oss 

en större möjlighet att se de nyanser som finns i materialet.    

Som diskuterats kortfattat ovan är ett vanligt antagande att kvalitativa studier inte kan göra 

några anspråk på reliabilitet, d.v.s. undersökningens tillförlitlighet i termer av huruvida 

resultaten kan reproduceras av en annan forskare (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 

2011:104). Winther Jørgensen och Phillips menar dock att detta antagande inte med 

nödvändighet är sant, de menar att ” […]det är en stringent användning av teori och metod 

som legitimerar vetenskapligt producerad vetenskap” (Winther Jørgensen & Phillips, 

2012:30). Med andra ord bygger den reliabilitet som kan åberopas inom kvalitativ forskning 

på en logisk följd i termer av metoden och teorin och förhållandet dem emellan. Vad det 

gäller reliabilitetens ständiga vapendragare – validiteten – är det inte något som traditionellt 

ses som ett problem inom kvalitativ forskning och enligt min mening kan validiteten beläggas 

enligt samma princip som presenterats ovan för reliabilitet. Med andra ord anser jag att det är 

en genomgående logik mellan uppsatsens delar som kommer arbeta för att fylla de 

metodologiska kraven. Stringensen i denna uppsats föreligger, i detta stadium, i det faktum att 

metoden är en naturlig förlängning av teorin, Beckers teori om outsider och moraliska 

entreprenörer har en likartad innebörd som hegemoni och antagonism och i förlängningen den 

aktuella diskursen och det diskursiva fältet. Detta bygger mycket på det faktum att båda 

teorierna har sin grund i socialkonstruktivismen men det är också problematiserandet kring 

konflikt, kamp och normalisering som föranleder denna likhet.  

4.2.3. Kritiska överväganden 

En uppmärksam läsare kanske nu påpekar att vi måste bygga vår diskursteoretiska ansats på 

en jämförelse med tidigare relevanta betydelsebildningar, åtminstone för att komma åt den 

konfliktanalytiska nivån av analysen. Hur ska vi veta om ett tecken är en flytande signifikant 

eller om antagonism förekommer om vi inte vet hur läget såg ut innan attentaten? Winther 

Jørgensen och Phillips menar dock att detta problem som föreligger i den diskursteoretiska 

ansatsen kan lösas genom att låna begreppen intertextualitet och interdiskursivitet från den 

kritiska diskursanalysen. Dessa begrepp har funktionen att de emfaserar diskursens samspel 

med andra sociala praktiker. (Winther Jørgensen & Phillips, 2012:132). Genom att göra detta 

behöver man inte jämföra med tidigare betydelsebildningar utan enbart ha i åtanke de 

alternativa betydelsebildningar som det diskursiva fältet erbjuder. Detta är något som faller 



Kajsa Larsson VT 2013 C-uppsats Socialpsykologi 

 

21 
 

sig naturligt för uppsatsen syfte eftersom det är just relationen mellan diskursen och det 

diskursiva fältet som ämnas utredas. Med andra ord utgör det diskursiva fältets 

betydelsetillskrivningar de andra sociala praktiker som existerar.  

Denna uppsats har inga konkreta etiska överväganden att göra, detta främst eftersom det 

empiriska materialet är naturligt förekommande och redan publicerat för allmänheten. Detta 

innebär att vi inte behöver oroas oss för etiska betänkligheter såsom anonymitet. Det är även 

en förutsättning att nämna ledarskribenternas namn i analysen för att referera till det 

empiriska materialet och för att göra det analytiska tillvägagångsättet så transparant som 

möjligt.  

Genom att välja en diskursteoretisk ansats väljer vi bort per automatik bort vissa andra 

analytiska verktyg. Ett problem som ofta nämns i samband med diskursteori är de faktum att 

forskaren åberopar tolkningsföreträde (Potter & Hepburn, 2008:1), d.v.s. forskaren utgår från 

sina teorier och de begrepp som medföljer i motsatts till att låta den diskursivt föreliggande 

empirin skapa de analytiska begreppen. Detta kan ses som en nackdel i termer av att diskursen 

inte får förklara sig själv, det betyder att forskaren tillskriver diskursen mening, jag anser 

dock att jag som en person som lever i den diskurs jag ämnar undersöka har en tilläckligt god 

förförståelse för att välja begrepp och teorier som relaterar till sagda diskurs.  

Användandet av diskursteori har vidare medfört vissa begränsningar i vad som är möjligt att 

undersöka, vi har redan kort gått igenom begränsningarna som föreligger i samband med att 

analysera förändring och till viss del löst dessa. Problem med detta analytiska verktyg är att vi 

inte har någon möjlighet att undersöka styrkan i de betydelsegivningar som kan tänkas 

uppkomma. Enligt diskursteorins logik är alla alternativa tolkningar och tillslutningar lika 

möjliga, Laclau och Mouffe menar dock att detta inte är fallet men de ger ingen lösning på 

problemet rörande vad som bör ses som mer eller mindre permanent eller kontingent (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2012:29). Även om jag ser detta som ett mindre akut problem följer det 

logiskt att även de resultat som denna uppsats producerar kommer vara relativt godtyckliga 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2012:29), vad säger att min tolkning skulle vara mer 

permanent än någon annan? Detta är dock i stort sett ofrånkomligt om man laborerar med en 

socialkonstruktivistisk världsuppfattning, jag som forskare kommer onekligen att producera 

och reproducera de villkor för vilka jag existerar i, det är inget som jag mig kunna lösa men 

det är värt att poängtera och ha i åtanke vid fortsatt läsningen samt att jag har det i bakhuvudet 

i utförandet av följande analys.  
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5. Analys 

Kapitlet om tidigare forskning har visat på en nödvändighet att studera terrorattacken den 11 

september från en socialpsykologisk synvinkel. Nödvändigheten att se hur dåd som dessa 

genomsyras av stereotypa anklagelser och fördomar har också påvisats, något som föranleder 

att ämnet ska undersökas från en socialpsykologisk synvinkel. Så väl om de som porträtteras 

som onda som de som porträtteras som goda.  

Det menas i artiklarna att terrorattackerna skakade landet, att dåden var handlingar av total 

ondska är bara en av de styrkefraser som används (Schmemann, NYT:12/9). Samtidigt ges det 

blandade uttryck för vad denna attack lyckades med, den lyckades orsaka terror och förödelse 

men det lyckades inte lamslå landet. Analysen nedan kommer att delas in i tre teman enligt 

figurerna som presenteras nedan. Det empiriska materialet kommer analysera utifrån de tre 

nivåerna som föreligger i diskursanalysen samt i Beckers teoretiserande; 1) den diskursiva; 2) 

det sociala rummet; 3) den individuella. Den första nivån går under rubriken Terror, den 

andra under Krig och den amerikanska rättfärdigheten vs. Hatet mot frihet och Fiendens 

avsaknad av medmänsklighet och den tredje under Godhet och den fria världens försvarare 

vs. Ondska, Araber/muslimer och Mänsklighetens fiender. Med hjälp av dessa teman ämnar 

jag kunna besvara mina frågeställningar som presenterats i uppsatsens början:  

1. Hur porträtteras terrorattacken som sådan, USA som enhet och terrorn som objekt? 

2. Vilka konsekvenser får detta för hur man ser på terrorister? 

3. Vilka konsekvenser får detta för USAs självbild? 

De olika teman som organiserar uppsatsens analys ämnar besvara den första frågeställningen 

medan analysen av dessa resultat bidrar till att besvara de två efterföljande.  

Figurerna nedan visar oss delvis att diskursanalysen opererar på samma nivåer som Beckers 

teori om outsiders men den ger oss även en tematisering och strukturering för analysen. 

Anledningen till att outsiders representerar individnivå vid den hegemoniskt befästa diskursen 

är att moraliska entreprenörer i detta tillstånd inte har någon befattning – de har 

implementerat regeln och har inte längre något att jobba för. Det är även i detta läge som man 

kan tala om absoluta outsiders. De kursiverade fraserna under de olika nivåerna i 

diskursanalysen representerar de olika teman som kodats ut ur det emipriska materialet och 

det är dessa teman som analysen kommer kretsa kring.  
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Figur 1.1. 

 Hegemoniskt besfäst diskurs:                                          

Nodalpunkt                     Diskursivt tankesätt     

Terror 

 

Myt                                 Befintlig regel 

 

Hatet mot frihet 

Fiendens avsaknad 

av medmänsklighet 

 

Mästersignifikant           Outsiders 

Onda 

Arab/muslim 

Männsklighetens fiender 

Figur 1.2 

Hegemonisk intervention: 
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Denna tabell visar att Beckers teorier passar väl ihop med diskursanalysen men även att det 

föreligger en grundläggande logik i uppsatsens teoretiska och metodologiska ramverk. 

Tabellen ämnar också visa att det är vid en hegemonisk intervention som implementerandet 

av en regel kan äga rum och att denna implementerade regel sedan reglerar den hegemoniskt 

fastställda diskursen.  

5.1. Terror 

I metodavsnittet har vi påpekat att vi genom de sätt vi gjort urvalet på bestämt en nodalpunkt 

kring vilken det empiriska materialet kretsar, men materialet visar även att det inte enbart är 

vårt urval som föranleder detta utan att det även föreligger en reell organisering runt tecknet. 

Det som organiseras kring nodalpunkten är alltså de andra tecknen, dvs. myter, 

mästersignifikanter och de flytande signifikanterna. För att definiera nodalpunkten måste vi 

med andra ord se till vilken relation de andra knuttecknen har till tecknet terror. Vi kommer 

dock börja med att klargöra hur diskussionen kring terror se ut och sedan anknyta denna 

diskussion till de två andra temana för att visa hur de andra begreppen organiseras kring 

nodalpunkten.    

 Att diskursen som sådan kretsar kring tecknet terror står klart på många ställen, exempelvis 

”We have seen the enemy and it’s the terrorist, the old, the young and the apprentice” 

(Fields, WT:13/9). Diskursen går med andra ord ut på att bekämpa den fiende som 

porträtteras ovan. Några rader längre ner kan vi läsa att ”Mr. Bush already finds it easier to 

fight terrorism today than it was yesterday […] He no longer has to persuade us that Israel’s 

enemies are our enemies, too” (Field, WT:13/9). Enligt artikeln har det alltså existerat en 

debatt om ämnet tidigare men den har inte fått det stöd som attacken har föranlett, då främst 

eftersom det varit Israels fiender som det föreslagits att USA skulle bekämpa och inte direkta 

fiender till USA. Det har med andra ord förekommit en hegemonisk intervention som ändrat 

de ekvivalenskedjor man tidigare sorterat in tecknet fiender under. Som framgår av tabellen 

under metod kan vi se att det är vid en hegemonisk intervention som regler implementeras av 

moraliska entreprenörer samt att det är vid dessa tillfällen som momenten ändras eller befästs. 

Här är det befogat att dra sig till minnes att Becker menar att styrkan med vilken en handling 

bestraffas är avhängigt delvis positionen hos de som begår handling, delvis positionen hos de 

som utsätts för handlingen. Detta är ett typiskt exempel på detta. Så länge de som misstänks 

för attentaten bara attackerade Israel var handlingen inte utförd mot någon med en tillräckligt 

framstående position för att det skulle föranleda motattack från de moraliska entreprenörernas 
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sida. Att en attack nu utförts mot USA, som har en så framstående position, föranleder 

däremot en omedelbar vedergällning.  Detta kan även kopplas till Guyatts uttalande att man 

inte främst gick till motattack för att hjälpa de människor i Afghanistan som länge levt under 

dåliga förhållanden – även om det är möjligt att detta artikulerades som ett mål senare under 

kriget så märks det tydligt att diskursen kretsar kring att, i Afghanistan, försvara just USA mot 

terror och islam.   

Ett intressant uttalande är ”When we reasonably determine our attackers’ bases and camps, 

we must pulverize them – minimizing but accepting the risk of collateral damage[…]” 

(Safire:NYT:12/9). Detta är intressant på grund av sin paradoxala natur. Man menar att 

attentaten har åsamkat förstörelse och spritt terror och att detta beror på den inneboende 

ondskan som residerar i fienden, samtidigt förespråkar man själv liknande metoder för att gå 

till motattack – man ska inte ta hänsyn till ”collateral damage”, d.v.s. det indirekta skadandet 

av civilbefolkningen. Detta implicerar att vår förutbestämda nodalpunkt, terror, har en 

bestämd betydelsetillskrivning, terror och terrorism verkar bero på vilka som ligger bakom 

dåden. Med andra ord beror terrorstämpeln inte på hur dåden ser ut som sådana utan vilka 

ekvivalenskedjor som ger aktionerna betydelse. Om de begås av USA är det inte terror 

eftersom mästersignifikanten USA inte kan knytas samman med terror i de ekvivalenskedjor 

som existerar i den rådande diskursen. 

 Det som verkar vara nyckelordet här är retaliation – vedergällning. Detta är även en del i den 

förgivettagna myten om att krig är enda utvägen. Denna tanke berättigas av det faktum att 

USA försvarar sig mot ett angrepp som skett mot dem. Det var inte USA som startade 

konflikten de måste bara försvara sig.  Detta antyds i följande citat ”When retaliation is 

warranted, as it will be in this case once the organizers have been identified[…] (Ledare, 

NYT:12/9). Denna tanke är återkommande på flera ställen i texterna fast i andra ordalag. 

Eftersom de dåd USA ämnar utföra har grund för sig och sammankopplas med vedergällning 

är de inte terrordåd utan befogade handlingar för att lösa en situation. Detta kommer 

diskuteras och exemplifieras utförligare under nästan tema i relation till myten om krig. 

Det finns dock en nyans i NYT som inte återfinns i WT och det är att USA inte blivit helt 

oskyldigt attackerade ”It will not be easy to adress religious fanaticism or the anger among 

those left behind by globalization. The distaste of Western civilization and cultural values that 

fuels terrorism is difficult to overcome” (Ledare, NYT:12/9). Detta antyder att västvärlden 

med USA som frontfigur är ansvariga för den politiska och ekonomiska situationen i andra 
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delar av världen. De må inte vara ansvariga för den avsmak mot västerländsk kultur som 

fienden hyser men de är delvis ansvariga för att denna avsmak uppstått. Det innebär i sin tur 

att man skulle kunna se terrorattacken som en vedergällning mot denna globala orättvisa. 

Trots denna nyans fortsätter man dock att organisera diskursen kring terrorister och anklaga 

dem för att attentaten ägt rum. I WT tas det dock upp att ett av de länder som tar emot mest 

finansiellt stöd från USA – Egypten – ändå klassas som stående på terroristernas sida 

(Wurmser, WT:17/9), detta problematiseras dock inte, vilket väl skulle låta sig göras, 

eftersom de finansiella stöden från USA kommer med villkor om att följa vissa moraliska, 

politiska och ekonomiska grundtankar (Abrahamsson, 2008, s.59). Det som jag tänker på här 

är den nyans som skymtas i NYT, att detta finansiella stöd – fyllt med krav – skulle kunna 

orsaka den avsmak som diskuteras ovan. Det märks här att ekvivalenskedjorna saknar 

förklaringsgrund för detta faktum. Identitet kan bara konstitueras av de möjliga positionerna 

som existerar i diskursen och dessa positioner kan inte förklaras tillfredställande med det 

vokabulär och de betydelsetillskrivningar som existerar inom sagda diskurs.  

Man kan också i texterna skönja en mer grundläggande diskurs än den som rör terror och 

terrorism – denna är inte något vi kommer fördjupa oss i men den är viktig att nämna för att få 

en förståelse för följande resonemang. Den diskurs jag talar om är diskursen gällande 

nationalstatens suveränitet, suveräniteten handlar om en stats självständighet och rätt att 

försvara sig (Hannum, 1990:15) I texterna framgår tydligt att de som skall straffas är de som 

utfört terrorattackerna men samtidigt glider språkbruket väldigt fort över till att behandla 

nationalstater – de stater som har gömt och närt terroristerna. Det märks att det inte finns 

någon vedertagen retorik och taktik för att hantera organisationer fristående från en bestämd 

nationalstat – och väldigt snabbt börjar fingret pekas mot de stater som inte kan förväntas 

ställa upp i detta krig mot terrorn – viktigt att påpeka, inte de stater som man spekulerar kring 

i termer av terroristernas ursprungsländer utan stater som enligt tradition är fientligt inställda 

mot USA. Detta är något som delvis beläggs av citatet i en av ovanstående paragrafer – 

President Bush kan nu få stöd för att hjälpa Israel att bekämpa deras fiender – de vill säga de 

länder som stödjer Palestinas frihetskamp. Även här kan vi se att tecknet terror är något som 

organiserar diskursen – trots att den man misstänker för attentaten är Usama bin Laden så 

organiseras alla länder som är emot USA och deras allierade som terrorister. Det är alltså inte 

bara attacken som sorteras in under terror utan världsbilden verkar kunna delas in i terrorister 

och icke-terrorister.  
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Att alla som inte står på USAs sida skall straffas tillsammans med förövarna förtydligas 

ytterligare i följande citat: ”Moreover, in truth, this matter is already about nation-states. The 

United States is now energetically in the business of making governments pick a side: either 

with us and against the terrorists, or against us and with them” (Lindberg, WT:18/9). Detta 

styrker också vårt antagande att det föreligger en mer grundläggande diskurs om 

nationalstatens suveränitet. Att USA är i en position att uttala sig på detta sätt visar även att de 

erhåller en maktfylld position i världssamfundet. 

”Lashing out on the basis of inadequate information is wrong, but in terror-wartime, waiting 

for absolute proof is dangerous” (Safire:NYT:12/9), antyder också denna tendens. Becker 

menar att en implementering av en regel delvis är avhängigt att den moraliska entreprenören 

kan visa upp en faktisk överträdelse av sådan sort som underbygger implementerandet av 

regeln. Terrorattacken den 11 september är en sådan händelse, en händelse som gör det 

möjligt för de moraliska entreprenörerna att argumentera mer övertygande för sin sak. Detta 

är intressant inte bara ur denna teoretiska synvinkel utan även om vi ser till det faktum att en 

hegemonisk intervention antingen leder till en förstärkt hegemonisk diskurs eller ett 

fokuserande av de antagoniska elementen i moment. Med andra ord kommer antingen tidigare 

betydelsetillskrivningar att fixeras starkare eller så kommer de förkastas till förmån för 

betydelsetillskrivningar från det diskursiva fältet – de möjligheter som residerar utanför den 

vedertagna diskursen.  

Detta innebär att det krävdes en omoralisk handling som visade varför det var viktigt att 

bekämpa Israels fiender för att USA (de moraliska entreprenörerna) skulle få stöd för att göra 

detta. Här är det värt att återknyta till den tredje premissen för en framgångsrik 

implementering av en regel – implementeringen sker endast då de moraliska entreprenörerna 

anser sig ha något att vinna genom att göra detta. Krasst kan man då påstå att USA har fått 

möjligheten att hjälpa Israel bekämpa sina fiender genom att USA själva blivit attackerade.  

Här är det viktigt att påpeka att begreppet moraliska entreprenörer används på två nivåer, 

något som kommer stå klart vid vidare läsning av uppsatsen. Delvis används det som ovan – 

att beslutsfattarna är de moraliska entreprenörerna och att det är de som ska övertyga den 

amerikanska befolkningen om att vissa handlingar är nödvändiga, men begreppet kommer i 

diskussionen även användas som representerandes hela den amerikanska befolkningen som en 

helhet med en gemensam ståndpunkt.  Jag anser dock att detta är berättigat eftersom vi i 

resonemanget och citatet ovan kan se att attacken utlöst en ökad enighet i landet.  
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Det innebär även – något som vi kommer diskutera mer nedan under punkten Krig och den 

amerikanska rättfärdigheten samt Hatet mot frihet och Fiendens avsaknad av medmänsklighet 

– att denna hegemoniska intervention leder till en förstärkt fixering av de moment som haft en 

tidigare betydelsetillskrivning i den hegemoniska diskursen.  

5.2. Krig och den amerikanska rättfärdigheten vs. Hatet mot frihet och Fiendens 

avsaknad av medmänsklighet 

”If Americans are able to reclaim their confidence in the goodness of Western culture, to 

rediscover that life, law and liberty make civilization worth defending, they will also come to 

realize that terror, primitivism and destruction must be rooted out and opposed at any cost” 

(West, WT:14/9). Detta visar att diskursen som råder har varit i en hegemonisk intervention, 

citatet implicerar att det amerikanska folket har tappat sitt förtroende för den västerländska 

kulturen men att attacken har fått dem att finna det igen. I Beckers termer har attacken 

föranlett ett skapande av en outsider – något som redan existerat men som förstärkts genom 

attacken – som lett till att identiteten och definitionen av de moraliska entreprenörerna har 

förstärkts. Becker menar att de moraliska entreprenörernas öde är att de, när de lyckats 

implementera en regel, tappar sin befattning som moraliska entreprenörer. Genom attacken 

har USA således återfått denna position och kan fortsätta sin kamp för implementerandet av 

regeln att förstöra alla de som motsätter sig liv, lagar och frihet.  

Vi kan även här se att myterna om hur de sociala rummen – USA/den fria världen samt 

terroristerna/de som opponerar sig mot den fria världen – organiseras kring nodalpunkten 

terror. Delvis nämns ordet terror, delvis tillförs även ord till vad det innebär att vara terrorist: 

man är primitiv och använder sig av förstörelse. Detta innebär att tecknen primitiv och 

förstörelse är organiserade kring tecknet terror och ger det betydelse. Med andra ord ingår de i 

samma ekvivalenskedjor – det är delvis så att terror får sin innebörd genom tecknen primitiv 

och förstörelse men det är också så att primitiv och förstörelse får sin betydelse genom ordet 

terror. Detta framgår kanske tydligast med tecknet primitiv, som är ett ord som inte behöver 

ha en negativ betydelsetillskrivning. Det är på grund av att myterna som sådana är 

organiserade kring tecknet terror, som gör att vi kan uttala oss om att terror är en nodalpunkt.  

Citatet ovan radar också upp vilka myter som föreligger både gällande de moraliska 

entreprenörerna och outsiders. De moraliska entreprenörernas sociala rum konstitueras av liv, 

lagar och frihet medan outsidernas sociala rum organiseras kring terror, primitivism och 

förstörelse. Här kan vi delvis se att Beckers teoretiserande kring att moraliska entreprenörer 
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porträtterar outsiders som deras motsats får stöd men vi kan även se vad som anses vara 

eftersträvansvärt och vice versa. Här kan det vara av intresse att dra sig till minnes det som 

Hunt påstår under punkten Tidigare forskning, Hunt menar att USA alltid haft som mål att 

förstöra andras influenssfärer vilket lett till att de utökat sin egen influenssfär. Vi kan se att 

något liknande är i görningen här – man definierar fienden som en diametral motsatts i 

enlighet med Beckers teorier något som i sin tur innebär att dessa inflytanden måste förgöras 

för att främja den rätta vägen.   

Vidare talar många av citaten i texterna om ett enande av det amerikanska folket och anknyter 

även till folkets gemensamma historia ”Memories may dim as time marches on, but Sept. 11, 

like Dec. 7 [datumet för attacken på Pearl Harbor] before it, will forever be seen as an 

historical turning point for this millennium” (Fields, WT:17/9). Detta visar tydligt att man 

befäster en diskurs som tidigare varit rådande men som fallit offer för tidens tand, det visar 

även att de moraliska entreprenörerna har fått anledning att kämpa för sin sak igen.  Dessa 

citat samt de som följer indikerar att amerikaner och USA alltid varit rättfärdiga och kämpat 

för det som är rätt och riktigt. Man kan dock inte argumentera för att den diskurs som 

förstärks genom attacken är en tillbakagång till en tidigare existerande diskurs eftersom 

diskurser ständigt förändras genom de handlingar som artikuleras i dem. Man kan dock säga 

att man romantiserar det som varit. Att man ser upp till det som den tiden stod för och ämnar 

återta det. 

Följande citat,”They are Americans […] They are the revolutionaries who threw off the 

chains of a British autocrat, the Union soldiers who gave their country a new birth of 

freedom, the band of brothers who defeated Hitler and the empire of Japan” (Ledare, 

WT:15/9:1), visar också denna tendens. 11 september beskrivs även som “The Dec. 7 for the 

21th century” (Fields, WT:13/9). Dessa citat tillsammans talar för att USA alltid varit 

försvarare av vad som är rätt och gott men det visar också att denna egenskap hos den 

amerikanska befolkningen på senare tid legat latent. Nu är det dock tid att använda sig av 

denna egenskap igen.  

Man drar även paralleller till det kalla kriget. Dessa handlar dock till större utsträckning om 

en mentalitet istället för om faktiska slag. En anledning till detta skulle kunna vara att 

Vietnam-kriget fick sådan massiv kritik och att det inte är gynnsamt att referera till det kriget, 

det enda som nämns är att ”[…]the U.S. suffered war casualties on its own soil not 

experienced since the bloody Battle of Antietnam [Anti-Vietnam-kriget-rörelsen]” (Safire, 
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NYT:12/9). Det kan verka konstigt att man tar upp detta i texten eftersom det är ett exempel 

från en tid då USA inte stod enade men jag anser att det kan tolkas som att man, till skillnad 

från då, måste stå enad denna gång. Denna slutsats baserar jag delvis på det faktum att man tar 

upp ett citat från denna tid som ett exempel på rättfärdigheten i den amerikanska andan 

”When Ronald Reagan spoke of ’the evil empire’ he knew what he was talking about, but it 

took a lot of time for the rest of us to understand the thruth of his words” (Fields, WT:13/9). 

Den gången förstod man inte att det handlade om riktig ondska, man kämpade för att avsluta 

kriget mot den påstådda ondskan. Detta är något som inte får hända denna gång, man måste 

stå enade.  

Skönmålandet av historien och historiska bedrifter är något som kan kopplas samman med 

Beckers teoretiserande om att det är vid en gemensam uppslutning runt ett problem som 

kultur skapas. Vi kan här tydligt se att man inte bara skapar en kultur när man ställs framför 

detta problem – man skapar och reproducerar även den kultur som man tidigare ansetts sig 

tillhöra. En kultur som uppkommit i en annan tid av uppslutning runt ett problem. Detta är 

intressant eftersom det innebär att de forna fienderna till viss del tillskrivs samma egenskaper 

som de nya fienderna.  

Detta romantiserande kretsar i mångt och mycket kring tecknet krig, ett tecken som utgör en 

myt, det vill säga ett tecken kring vilket det sociala rummet organiseras. Detta kommer sig av 

att man håller fast vid myten om att USA står för frihet och rätta värderingar medan 

terroristerna står för de motsatta. Att krig är en myt blir en konsekvens delvis av detta men 

även av den gemensamma historia som tas upp. Man måste försvara den fria världen och detta 

ska ske genom ett krig eftersom det är USAs skyldighet, både mot världen och mot sin 

historia. Detta exemplifieras i citatet ”In recent days, we have seen countless of these ’better 

men’. I have the fullest confidence that in the weeks, months and years to come, thousands 

more […]will pour forth[…]We are truly blessed” (Ledare, WT:18/9). USA är välsignade av 

attentatet eftersom det har tagit fram det bästa i dem, de har gett dessa bättre män en sak att 

kämpa för återigen. 

Denna nyans förekommer även i NYT, man menar att ”Moreover, this country’s best 

moments often come at the times of great challenge. The solidarity and determination the 

nation develops in the weeks ahead could create a better America and an even stronger 

economy in the years to come” (Ledare, NYT:18/9). Som citatet ovan antyder detta att 

attacken har stärkt USA, detta är värt att påpeka eftersom det som faktiskt händer är att den 
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hegemoniska interventionen leder till en förstärkning av den diskurs som tidigare varit 

utmanad av element från det diskursiva fältet.  

Detta uttrycks även i citatet ”[…]an age in which we inflated troublesome but passing crises 

into catastrophes that provided the illusion of a national test of character” (Rich, NYT:15/9). 

Detta uttalande efterföljs av “[…] we’ve been looking for a Pearl Harbor. But always a Pearl 

Harbor of few casualties – always a Pearl Harbor that could readily be brought to ’closure’” 

(Rich, NYT:15/9). Dessa citat visar på att man tappat sin befattning som moralisk entreprenör 

och att man försöker hålla fast vid denna forna position. Attentaten har dock lett till att man 

återigen kan tillskriva sig denna identitet.   

Det märks tydligt att begreppet krig inte är något som det råder meningsskiljaktigheter om 

utan något som förutsätts och har en fixerad betydelsetillskrivning – det ifrågasätts inte på 

något ställe i texterna huruvida man bör kriga, alternativt gå till motattack. Det som diskuteras 

är snarare hur denna motattack bör gå till. Detta implicerar en diskursiv förförståelse om att 

krig är den enda lösningen på problemet – att USA som land inte får visa sig svagt. Diskursen 

är således organiserad kring terror medan det sociala rummet som i detta sammanhang 

representeras av USA, rumsligt och tidsmässigt, efter terrorattacken organiseras kring 

vedergällning. Citat så som ”[…]how do we retaliate?” (Safire, NYT:12/9) och ”What are 

we doing to protect our skies, to develop innate immunity and multivalent vaccines, and to 

carry the war to the enemy” (Safire, NYT:12/9) visar att krig är något förgivet taget och något 

som inte har ett alternativ. Som tidigare diskuterats skulle inte sådana hämndaktioner klassas 

som terror-handlingar eftersom de utförs av USA. Denna tendens återfinns även i WT, bland 

annat citatet ”Clearly, America is now at war” (Wurmser, WT:17/9) illustrerar detta.  

Att vedergällning generellt och krig specifikt förutsätts underbygger Beckers teoretiserande. 

En av de fyra premisserna för att en regel ska implementeras är att de moraliska 

entreprenörerna måste ta på sig ansvaret för att genomföra den – detta genom en företagsam 

handling. Genom att antyda att man måste slå tillbaka visar USA sin hängivenhet till den 

regel som önskas implementeras. 

Man kan även här se att myterna är organiserade kring terror. Även om ordet terror inte 

används explicit i citatet ovan nämns fienden, ett tecken som i detta sammanhang innebär 

terroristerna. Det kanske låter uppenbart att säga att myten om krig kretsar runt tecknet terror 

eftersom det är ett direkt gensvar på attacken och att jag, om jag inte använt terror som 

sökord, hade fått upp färre artiklar som diskuterar krig. Jag anser dock att detta är ett mindre 
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problem eftersom krig inte är något som behövt vara ett gensvar på attacken. Man hade 

kunnat hantera vedergällningen på andra sätt t.ex. genom att föra de ansvariga inför 

internationell domstol eller liknande istället för att planera att gå till krig mot ett helt land. 

Detta att gå till krig mot ett helt land är något som grundar sig i den diskurs som behandlats 

ytligt under punkten Terror, att se världen som nationalstater verkar vara så djupt rotad att 

man inte kan hantera myten om krig utan att dra in dem, något som vi kommer se nedan.  

Det framgår även tydligt i texterna att de muslimska och arabiska länderna anklagas fort utan 

att man har några bevis för vilka som utfört dåden. Bland annat citatet”Who has been 

recruiting airline pilots and brainwashing them with dreams of eternal glory?” (Safire, 

NYT:12/9). Den sista delen av meningen är extra talande, delvis för att den innehåller ordet 

hjärntvättat men också för att den talar om “eternal glory”, detta implicerar för det första att 

det rör sig om religiösa intentioner, för det andra att dessa religiösa värderingar är fel. 

Självfallet resulterade attacken i tusentals dödsfall men det verkar inte vara det som först och 

främst åsyftas i citatet, det är snarare så att hjärntvättningen föreligger i meningen att ta sitt liv 

för en högre makt. Detta visar att de som begått attacken och deras värderingar befinner sig i 

det diskursiva fältet snarare än i den rådande diskursen, attacken som sådan kan därför ses 

som en antagonistisk handling rörande betydelsetillskrivning.  

Detta konkretiseras vidare i citatet ”In this desperate new era, a throbbing, black-hearted evil 

has materialized in the form of the Islamic terror networks and the nations that harbor, assist 

and even recruit them” (West, WT:14/9). Här är det viktigt att påpeka att detta uttalande äger 

rum innan man identifierat de som begått attacken. Detta visar delvis att myten om det 

islamistiska hatet mot friheten är organiserad kring tecknet terror men även att man har ett 

fokus på nationalstater. Det faktum att detta uttalande görs innan förrövarnas identitet 

fastställt visar att hatet mot friheten är något som förknippas med terror och något som knyts 

samman med detta samt att dessa båda tecken härstammar ur islam. Nu till den andra delen av 

citatet ovan. Uttalandet visar en oförmåga att anklaga enskilda organisationer för ett brott, 

något som är genomgående för texten och som det verkar vara svårt att komma undan. Det är 

inte bara det att stater blir objektet för anklagelse som verkar skevt, utan även det faktum att 

man anklagar islam. Det framgår i artiklarna att det funnits ögonvittnen på planen som ringt 

hem och berättat om ”svartmuskiga män” samt att man plockat upp signaler som sänts på 

arabiska, (Safire, NYT:13/9) detta implicerar att dåden är utförda av araber men inget av det 

man har kännedom om säger att det skulle röra sig om dåd med religiösa undertoner.     
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Trots denna förgivettagna idé om krig samt tanken om att USA är starkt förekommer det citat 

som erkänner att USA har tvingats att inse sin sårbarhet. ”We have lost our illusion of 

impregnability” (Rich, NYT:15/9) är bara ett exempel på detta.  Detta ger en ambivalent bild, 

delvis är USA starkt ”This nation is peaceful, but fierce when stirred to anger” (Ledare, 

WT:15/9:2), men man har samtidigt tvingats inse att man inte är oövervinnerliga, att man är 

sårbara till och med inför en attack som utfördes med så små medel ”What does a military 

command do about a faceless enemy that does devastating damage with no more than 

perhaps a dozen attackers?” (Lewis, NYT:12/9). Detta innebär att identiteten amerikansk har 

blivit flytande – något som kommer diskuteras mer ingående i nästa kapitel.   

Denna tendens är även tydlig i WT, ”The fact is that, when[min emfas] an honest-to-

goodness battle is joined, there is no more middle ground” (West, WT:14/9). Användandet av 

“when” betyder att det inte föreligger någon tvekan om huruvida man bör slå tillbaka utan att 

det är något som kommer ske oavsett. Även detta är kopplat till diskursen om staters 

suveränitet, det vill säga rätten att försvara sig.  

Detta citat för oss även vidare till nästa tema – godhet i och med att det förutsätts att detta krig 

som kommer äga rum kommer vara ett ”honest-to-goodness battle”.  

5.3. Godhet och den fria världens försvarare vs. Ondska, Araber/muslimer och 

Mänsklighetens fiender 

Det som verkar förena det amerikanska folket verkar vara det faktum att de är representanter 

för den goda, fria världen medan islam är ondskan som vill krossa denna idyll. Här framstår 

tydliga mästersignifikanter, både som organiserar USAs identitet och terroristernas. Det 

beskrivs att teorroristerna drivs av sitt ”[…]consuming hatred of justice and 

freedom”(Ledare, WT:15/9:1) medan USA är ”[…]the ultimate defender of the free world 

and thus the target of its challengers” (Wurmser, WT:17/9). Det påstås även att ”Once upon 

a time before Sept. 11, the world was filled with double-sided uncertainties, open-ended 

philosophical questions that resisted any grasp of good and evil.[…] No more” (West, 

WT:14/9). Attacken har varit så inflytelserik i det diskursiva sammanhanget att en av de mest 

fundamentala filosofiska frågorna har fått ett svar. Vi vet nu vad som är ont och vad som är 

gott.  Här ser vi tydliga betydelsetillskrivningar och fixeringar av vad som representerar vad, 

vi ser vilka moment som är fixerade samtidigt som vi ser en tydlig uppdelning i moraliska 

entreprenörer och outsiders. Det bör dock påpekas att trots att man använder dessa tecken 

konsekvent i texten för att beskriva sig själv i motsats till terroristerna så verkar de ha en 
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ytterst flytande innebörd. Detta kommer utvecklas nedan med avseende på olika 

identitetstillskrivningar.  

Ytterligare citat beskriver att ”Hijacked airplanes set towers afire as the evil enemies of 

humanity employed the maximum intensity of their viciousness[…]” (Fields, WT:13/9). De 

som begått dåden är alltså ”evil enemies of humanity”, detta uttalande är intressant eftersom 

det innebär att de som utförde dåden inte tillhör mänskligheten, de är dess fiende. Detta är ett 

paradoxalt påstående eftersom de som utfört dåden onekligen är mänskliga och därför är en 

del av mänskligheten – detta visar på en ytterligare mästersignifikant som organiserar 

terroristernas identitet, de är inte bara onda, de är också mänsklighetens fiender. Detta är 

intressant om vi ser till Beckers teoretiserande kring outsiders – denna mästersignifikant 

organiserar terroristernas identitet men med vår teoretiska förförståelse organiserar den även 

USAs identitet – USA är goda försvarare av mänskligheten, för att inte säga representanter för 

mänskligheten som sådan. 

Låt oss dra oss till minnes vad Hunt hävdar – den förstörelse av inflytande som USA har 

ägnat sig åt på bekostnad av att sitt eget inflytande utökats har lett till att man skapar 

avhumaniserade stereotyper som representerar fienden. Här kan vi tydligt se att detta sker – 

man avhumaniserar dem så kraftigt att man inte längre tillskriver dem positionen att tillhöra 

mänskligheten. 

 Ett citat som exemplifierar definitionen av terroristerna – det vill säga outsiders – är att de 

”Charging America with formulating and implementing an evil policy of secularism, 

immorality, obscenity, materialism and godlessness[…]” (Kittrie, WT:18/9). De som klassas 

som outsiders anses alltså vara motsatsen till detta. Samtidigt uppmanar president Bush det 

amerikanska folket att ”[…]recite the 23rd Psalm and ’fear no evil’[…]” (Fields, WT:17/9). 

Detta innebär för det första att den virtuella identitet som USA tillskrivs av den muslimska 

världen enligt USA inte är den reella identiteten men det visar även att det inte föreligger ett 

diametralt motsatsförhållande mellan moraliska entreprenörer och outsiders i detta fall – USA 

är inte gudlöst eftersom amerikaner uppmanas recitera den 23:e psalmen i psaltaren. Denna 

avsaknad av motsatsförhållande visar att de mästersignifikanter som organiserar de två 

identiteterna i själva verket är flytande signifikanter – de saknar en bestämd 

betydelsetillskrivning. Detta är knytet både till Becker och Goffman. Enligt Becker är det som 

är karakteristiskt för outsiders och i förlängningen för moraliska entreprenörer att skillnaden 

inte är så statisk som det kan verka. Becker har dock inget teoretiskt vokabulär för detta. Det 
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är här som Goffman bidrar till förklaringen, jag ser det som att den virtuella sociala 

identiteten är fixerad i mästersignifikanter, så som citatet ovan föreslår, medan den reella 

sociala identiteten är flytande signifikanter. Detta är något som är teoretiskt oundvikligt 

eftersom den virtuella sociala identiteten bygger på stereotyper som går att homogenisera 

medan en reell social identitet inte går att homogenisera på samma sätt.  

Detta är även paradoxalt i termer av materialism – ”It seems almost in bad taste to talk about 

dollars and cents after an act of mass murder. Nontheless, we must[min emfas] ask about the 

economic aftershocks from Tuesday’s horror” (Krugman, NYT:14/9). Detta antyder 

materialism till hög grad eftersom man endast tre dagar efter attentaten måste diskutera vilka 

ekonomiska konsekvenser attentaten orsakat. Detta visar även att man inte kan förklara hur 

terroristerna ser på USA eftersom de meningsfulla tecknen i diskursen saknar en 

betydelsetillskrivning av detta slag. Diskussionen blir genomgående paradoxal då man 

försöker förklara vad terroristerna anser vara fel med USA samtidigt som det är just dessa 

egenskaper som har en positiv betydelsetillskrivning i diskursen.  

Det är viktigt att påpeka att när det är USA som beskrivs ur terroristernas synvinkel är det 

samtidigt ur USAs ögon som de beskrivs – med tecken från den rådande diskursen. Detta är 

tydligt i citat så som ”War wasn’t declared on the United States on Sept. 11. It was declared 

long ago by those who believe that the United States, which spreads such dangerous notions 

of freedom and democracy, is a ‘great Satan’. We just didn’t want to face it” (Holmes & 

Spencer, WT:18/9). Citatet visar för det första att man använder tecken som har en fastställd 

betydelse i diskursen, för det andra visar det att dessa tecken inte inordnas i stringenta 

ekvivalenskedjor för den hegemoniskt fastställda diskursen. Man märker en ironi i citatet 

eftersom man enligt diskursen inte kan sprida farliga budskap om frihet och demokrati. Man 

saknar betydelsetillskrivningar för att beskriva hur terroristerna faktiskt porträterar USA, 

något som styrker antagandet att terroristerna tillhör det diskursiva fältet.  

Denna ambivalens kring vad som definieras som amerikansk och terrorist fortsätter som ett 

genomgående tema i det empiriska materialet, ”The criminals […]regardless of whether they 

are based in a foreign land or homegrown here in America[…]” (Abdelkarim, WT:13/9), 

detta visar tydligt att den amerikanska identiteten inte är en reell social identitet utan snarare 

en virtuell social identitet – även om förrövarna skulle vara från USA hade de inte räknats 

som delandes den amerikanska identiteten – detta implicerar i sin tur att tecknen amerikansk 

samt de amerikanska folket är flytande signifikanter. Det samma gäller för tecknen vår nation 
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och vårt land, alla dessa fyra tecken har en särskild plats i texterna men de förekommer i 

kontexter som ger dem olika betydelsetillskrivningar. Detta blir också tydligt när man ser till 

sådana uttalanden som ”[…]gives government officials the authority to immediately deport 

those who are considered dangerous to our national security” (Lambro, WT:17/9) vid sidan 

av uttalandet ”Today, we are all New Yorkers. We are all Americans” (Ledare, WT:15/9:1). 

Detta visar på den flytande karaktären hos tecknen men det visar också på en förförstelse 

rörande vad man åsyftar. Man använder tecknen olika i olika situationer men man förutsätter 

att läsaren delar samma förförståelse som sig själv och därför förstår vad som åsyftas. 

En vidare flytande signifikant som är viktig att undersöka i detta sammanhang är vad som 

konstituerar ondska. Vi har märkt att ondska är en mästersignifikant som organiserar 

terroristernas identitet men dess betydelsetillskrivning är ytterst flytande om man tittar närmre 

på det. En artikel visar detta extra starkt ”In the last few months the Egyptian paper Al-Akhbar 

glorified Adolf Hitler ’of blessed memory’ and mourned  the fact that he did not finish the job 

of killing all the Jews” (Wurmser, WT:17/9),  detta citat återfinns i ett resonemang kring det 

faktum att många av länderna  i Mellanöstern anklagade USA och Israel, vid ett anti-rasism 

möte i Durban, för att föra en diskriminerande politik gentemot dem. Självfallet förstår vi alla 

det upprörande i den egyptiska tidningsartikeln men man måste ändå ta upp att USA beskriver 

muslimer som ”It is the culture of hate that plagues Arab politics and the leaders who foment 

it” (Wurmser, WT:17/9). Även detta kan klassas som rasistiskt eftersom detta är en virtuell 

social identitet – d.v.s. en generalisering. Detta vid sidan av rapporteringen att ”Already in the 

early aftermath of yesterday’s horrific events, American Muslims, mosques and schools from 

New York to Dallas to California have been on the receiving end of death threats and bomb 

scares” (Abdelkarim, WT:13/9). I detta citat artikuleras dock åsikten att detta beteende är fel 

och oacceptabelt men det kvarstår att även det amerikanska folket verkar drivas av ett hat till 

en viss del. Det bör också påpekas att det rapporterades innan man hade fastställt förrövarnas 

religiösa och etniska identitet. Att man anklagar Egypten för att vara rasistiskt – då som en 

motpol till sig själva enligt teoretiserandet kring moraliska entreprenörer och outsider – 

medan dessa saker sker inom landet visar på att ondskan har en fixerad betydelsetillskrivning. 

Detta eftersom den inte kan involvera de aktioner som utförs inom landet. Om vi återknyter 

till citaten ovan med vilkas hjälp vi kartlagt vad det skulle kunna innebära att vara amerikansk 

så är inte det som rapporteras i citatet ovan som gör en person icke-amerikansk. Det är då 

snarare de som utsatts för bombhoten och dödshoten som konstituerar det icke-amerikanska.  
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Enligt Becker är detta typiskt när man konstruerar en outsider, eftersom implementerande av 

den regel som ska reglera avvikande beteende är moralisk i sin essens. De som ska regleras är 

onda per definition. Detta framgår tydligt i citatet som nämnts ovan – det föreligger inte 

längre någon filosofisk meningsskiljaktighet över vad som konstituerar ondska. Vi har nu 

skådat den och vet vad den består av.  

Om vi återknyter till teoretiserandet ovan under punkten terror kan vi se att även detta är 

knutet till diskursen som kretsar runt terror. Det uttrycks inte i någon av texterna att Egypten 

skulle vara ansvarigt för attentaten men Egypten tillskrivs trots detta en outsider-identitet, 

grundat i det faktum att de som inte är allierade med USA är terroristiska. Detta beskrivs 

ytterligare i citatet ”Nor can we ignore all those young Palestinians in Israel, in Egypt and in 

other Middle Eastern countries who watched the explosions in New York with cheers of 

celebration” (Fields, WT:13/9). Som om detta inte vore nog har vi också det, numera 

välkända, citatet från President Bush “[…]the message that went out this week to foreign 

nations was ’You’re either with us or against us’” (West, WT:14/9). Här ser vi att diskursen 

kretsar kring terror – är man inte rättfärdig eller allierad med den rättfärdiga sidan är man 

terrorister.  

Ett citat är extra talande ”Mr. Bush must also seek cooperation from responsible [min emfas] 

Arab and Islamic governments[…]”(Ledare, NYT:13/9). Detta citat är intressant med hänsyn 

till vad som lämnas utanför. Citatet implicerar att det finns icke ansvarsfulla arabiska och 

muslimska regeringar. Detta kanske inte låter så konstigt i sig själv men med tanke på att det 

endast är arabiska och muslimska regeringar som föranleds av rekommendationen ansvarfulla 

blir det intressant. Citatet återföljs av ”Although no conclusive evidence has yet linked Mr. bin 

Laden  to this week’s attacks, he is among the chief suspects” (Ledare, NYT:13/9). Det 

intressanta här är avsaknaden av “conclusive evidence”. Detta antyder att arab och muslimsk 

är mästersignifikanter genom vilka identitet organiseras. Detta eftersom det inte finns några 

bevis för vilka som begått attackerna men man lyckas trots detta peka fingret i en särskild 

riktning.  

5.4. Sammanfattning av analys 

Det genomgående i analysen är de faktum att USA skapar en outsider – den skapande akten är 

extra framstående eftersom man i det skede som vi undersöker inte har några bevis för vilka 

förrövarna är. Detta skapande sker genom användandet av en virtuell social identitet 

projicerad på ett objekt vars reella social identitet inte med nödvändighet överensstämmer 
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med denna stereotyp. Denna stereotypifiering är en konsekvens av att den rådande diskursen 

kretsar kring terror – ett tecken som är nära sammanknutet med islam och Mellanöstern. 

Vidare baserar sig detta skapande av outsiders på den bild som traditionellt representerar 

USA. Detta är en process vars orsakssamband inte kan riktningsbestämmas utan något som 

sker i växelverkan.  

I analysen kan vi även se att det förekommit en hegemonisk intervention som föranlett att 

man fått en ny bild av vad det innebär att vara terrorist och att vara fiende. Tidigare har detta 

främst inneburit fiender till USAs allierad – åtminstone i termer av regelrätta attacker. Nu har 

man fysiskt attackerat USA, något som lett till att implementerandet av en regel föranleds 

samt att den självbild USA erhåller har definierats som varandes den fria världens försvarare. 

Att man vid detta tillfälle tar på sig rollen som den fria världens försvarare beror på att man 

själva har blivit attackerade och att det först nu går att belägga en vedergällning. Den 

hegemoniska interventionen har resulterat i att man anammar en romantiserad bild av hur man 

tidigare agerat när man ställts inför ondska.  

Denna självbild har inte varit gällande under några år, detta eftersom USA som moraliska 

entreprenörer tappade sin befattning i och med Berlinmurens fall när de hade vunnit över den 

kommunistiska ondskan. Detta visas också tydligt i analysen genom att man refererar till sin 

gemenskap genom att återknyta till historien och hur man framgångsrikt bekämpat ondskan 

då. Man har med andra ord fått tillbaka den befattning man tidigare erhöll. Attacken har dock 

även föranlett att man tvingats inse sin sårbarhet i ett nytt globalt klimat. Det är den 

gemensamma uppslutningen runt detta problem – sin sårbarhet – som leder till att man 

förstärker sin gemensamma identitet. 

Detta romantiserande opererar på två nivåer, delvis tillskrivs fiende de egenskaper som forna 

fiender tillskrivits, delvis tillskrivs USA de egenskaper de tidigare tillskrivits. Detta fungerar i 

växelverkan och är en logiskt följd av vårt teoretiska och metodologiska ramverk, eftersom 

moraliska entreprenörer och outsider – hegemoner och antagonister – porträtteras som 

motsattser. Att dessa stereotyper baseras på en tidigare hegemonisk diskurs som man försöker 

återta leder till att diskrepansen mellan den virtuella och reella sociala identiteten blir än 

större. Detta står även klart då man tar upp att svaret på den filosofiska frågan om vad som 

konstituerar gott och ont har fått ett svar. Att göra det uttalandet är att hävda ganska mycket 

men det underbygger starkt Beckers teoretiserande om relationen mellan moraliska 

entreprenörer och outsiders. De moraliska entreprenörerna opererar med en absolut moral.  



Kajsa Larsson VT 2013 C-uppsats Socialpsykologi 

 

39 
 

Man kan även se att dessa stereotyper inte begränsas till att gälla de man tror ha begått brottet 

(Usama Bin Laden med förtrogna) utan även till alla de stater och organisationer som 

traditionellt inte är vänner med USA, något som impliceras att även dessa stater erhåller de 

egenskaper beskrivna i relation till terroristerna medan USAs allierade besitter de egenskaper 

som USA besitter. Vi har dock sett i analysen att denna skillnad som porträtteras inte är så 

statisk som den framställs, främst genom att den vedergällning som planeras i mångt och 

mycket liknar attentatet som frambringat vedergällningen. Denna diskrepans mellan 

framställd identitet och verklig identitet grundar sig i det faktum att man inte kan generalisera 

reell social identitet, det enda som kan generaliseras är den virtuella sociala identiteten.  

Detta visar även på ondskans flytande innebörd, ondskan används som ett tecken för att 

organisera fienders identitet i allmänhet och inte specifikt för att organisera terroristerna 

identitet. Detta märks främst i de citat ovan som anknyter till den amerikanska historien, man 

likställer den islamistiska ondska med den ondska som tidigare fanns i Hitlers Tyskland, i det 

kommunistiska Sovjetunionen och i Japan. Det som dessa har gemensamt är att de varit 

fiender till USA, i övrigt är de olika filosofierna ganska vitt skilda. Det är detta som ger 

ondskan en flytande innebörd. Men det är även detta som skapar den självbild som USA 

skapar efter attacken. 

Vidare är det den grundläggande diskursen om staters suveränitet som föranleder indelningen 

av världen i goda och onda stater. Denna indelning har tidigare existerat men det är de faktum 

att det är en aktör med en maktposition som blivit attackerad som föranleder indelningen vid 

denna tidpunkt. Man har i egenskap av moraliska entreprenörer kunnat visa upp en faktisk 

överträdelse som föranleder denna indelning samt de regler som uppmanar till vedergällning.  

Det märks dock att denna diskurs om staters suveränitet är oförmögen att förklara de attentat 

som ägt rum, man måste tala om vedergällning i termer av vedergällning mot de stater som 

gömt och närt terroristerna. Samtidigt är det denna suveränitet som berättigar vedergällning. 

Suveränitet innebär staters självständighet och rätt att agera självständigt (Hannum, 1990:15). 

Det är inskränkningen av denna suveränitet som kan belägga att vedergällning bör äga rum.  

Som påpekats i analysen kan identitet bara konstitueras av de meningsfulla tecknen som 

diskursen består av, detta betyder att terroristerna porträtteras som hatandes frihet eftersom 

man inte med meningsfulla tecken kan förklara vad detta hat annars skulle kunna grunda sig i. 

Med andra ord kan man säga att diskursen saknar självinsikt, man kan inte meningsfullt förstå 

varför man blivit attackerade, genom att man anammar en tidigare existerande identitet både 
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för sig själv och för fienden inskränks förståelsen ytterligare. I diskursteoretiska termer har 

elementet av politik i diskursen glömts bort och diskursen som sådan har blivit naturaliserad.  

Man märker i artiklarna att samma åsikter uttrycks men att WT uttrycker det mer krasst än 

NYT, något jag tror beror på det faktum att WT är en mer konservativ tidning, för att 

demonstrera detta kommer en representativ artikel från WT samt en från NYT att bifogas i 

uppsatsens appendix. Trots detta faktum är de teman som kunnat identifieras genomgående i 

båda tidningarna.  

I linje med vårt metodologiska urval kan vi på grund av detta uttala oss om att de tidningar 

som har en mer centrerad position i det politiska spektrumet också delar dessa åsikter. Vi kan 

med andra ord påstå att dessa åsikter är allmängiltiga för, om inte den amerikanska 

befolkningen, så åtminstone för amerikansk media. Detta betyder i sin tur att vi kan 

argumentera för att våra resultat konstituerar en hegemoniskt fastställd diskurs. 

6. Diskussion: 

Denna uppsats syfte har varit att undersöka hur USAs självbild ser ut efter terrorattacken den 

11 september 2001, dvs. hur man ser på sig själv samt hur man ser på sig själv genom hur 

man ser på sin fiende.  

Frågeställningarna har utgjorts av följande: 

1. Hur porträtteras terrorattacken som sådan, USA som enhet och terrorn som objekt? 

2. Vilka konsekvenser får detta för hur man ser på terrorister? 

3. Vilka konsekvenser får detta för USAs självbild? 

Dessa frågor har behandlats ovan genom att analysera ledare i två dagstidningar veckan efter 

attacken med hjälp av Laclau och Mouffes diskursteori samt med en grund i Beckers 

teoretiserande kring moraliska entreprenörer och outsiders.  

Detta syfte med efterföljande frågeställningar har föranletts av det faktum att tidigare 

forskning som undersökts främst varit av statsvetenskaplig natur och haft en avsaknad av 

teorier som kan förklara individers beteende. Därför anser jag att denna uppsats fyller dessa 

luckor till viss del. Med hjälp av Becker har jag kunnat analysera de underliggande mänskliga 

faktorer som bygger upp det världssamfund i vilken attacken ägde rum och föranleddes.  
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Terrorattacken porträtteras i flertalet av texterna som en attack utan tidigare provokation, en 

aktion som föranletts av irrationellt hat. Detta får konsekvensen att man ser på terroristerna 

som varandes irrationella och fyllda med hat mot det som är gott. Detta i sin tur leder till att 

USA ser sig som oskyldigt attackerade av en irrationell fiende som de måste försvara sig mot. 

Tanke om nödvändigheten i att försvara sig – utöva vedergällning – kommer delvis från den 

historiska identitet som USA besitter, delvis från den kultur som uppstår när en grupp 

människor ställs inför ett gemensamt problem. Självbilden är inte så mycket en konsekvens av 

terrorattacken som sådan utan snarare en diskursiv konsekvens. Detta leder också till att USA 

återtar sin position som moraliska entreprenörer, något de inte kunnat gör tidigare på grund av 

avsaknaden av en fiende. Bilden av attacken och de konsekvenser som den får för USA är 

med andra ord att USA stärkts i termer av sin hegemoniska position. 

Ett problem som jag anser kan kritiseras med de resultat vi kunnat frambringa är de faktum att 

moraliska entreprenörer används på två nivåer, delvis för att representera det amerikanska 

folket som en helhet och delvis som att representera politiker och beslutsfattare som försöker 

övertala det amerikanska folket om implementerande av en regel. Det finns en möjlighet att 

uppsatsen dragit nytta av att vara konsekvent på denna punkt. Eftersom moraliska 

entreprenörer enbart används som representerandes beslutsfattare under den första punkten i 

analysen; terror; tror jag inte att detta föranlett någon förvirring utan snarare berikat analysen 

genom att ge den en ytterligare dimension.  

Attacken har således sammanfattningsvis kunnat visa att USA genom attacken har påtagit sig 

en roll som moraliska entreprenörer för världssamfundet – något som i sin tur lett till att man 

återigen kunnat åberopa sin position som försvarare för den fria världen. Detta har sedan lett 

till att terroristerna porträtteras i samma termer som gamla fiender och genom detta 

produceras och reproduceras USAs självbild och handlingsmönster. 

6.1. Implikationer för fortsatt forskning 

Jag anser att jag tillfredställande kunnat besvara de frågor som ställt i uppsatsen samt att syftet 

är uppfyllt. Då syftet i sig är begränsat finns det ett antal frågor som jag efter denna uppsats 

finner vara intressanta att besvara. Som nämnts ovan projiceras de stereotyper som skapats på 

omvärlden som helhet och delar upp den i två läger. Det vore intressant att se vilka 

konsekvenser detta fått för självbilden hos de stater som är objekt för projiceringen. En sådan 

undersökning skulle förslagsvis kunna utföras på ett liknande sätt som denna uppsats för att 

ge en utökad förståelse samt som ett komplement till det som denna uppsats kan uttala sig om.  
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Det vore vidare intressant att göra jämförande studier både på hur självbilden ändras under en 

längre tidsperiod efter attacken samt hur den ändrats sedan tiden före attacken. Detta är något 

som denna uppsats inte kunnat uttala sig om. Vi har indikerat att det föreligger ett samband 

mellan USAs agerande och deras historia men dessa antaganden har bara gjorts baserade på 

det som förekommit i det empiriska materialet. Som vi sett är det som impliceras i artiklarna 

inte något man bör ta för givet. Därför vore det intressant att undersöka dessa båda punkter 

mer ingående.  
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Editorial Desk; Section A 

Allies Against Terror 
405 words 

13 September 2001 

The New York Times 

NYTF 

Page 26, Column 1 

English 

(c) 2001 New York Times Company 

If the United States is to combat terrorism effectively in the weeks ahead it will have to act in concert 

with other nations, including a number of Islamic countries. President Bush has recognized the need 

for international cooperation in his public statements and conversations with foreign leaders since the 

terror attacks on New York and Washington. Like his father in the Persian Gulf war, he must build a 

coalition of nations that is prepared to act. 

Global coalition-building has not come easily to the Bush administration. In his first months Mr. Bush 

has tended to stress independent American action, especially in matters of defense. The United States 

will also be asking for assistance that some nations will not give easily. America's allies and even its 

rivals must agree to bring their governmental resources to bear against terrorist groups. Members of 

these organizations must be tracked down in their travels, and any government or organization that 

gives them aid or sanctuary must be punished by a united international community. 

To this end, the administration must mobilize traditional allies like its NATO partners, which are 

obligated by treaty to help America defend itself when it is attacked, and which have given assurances 

that they will do so. Washington is right to try to enlist other countries as well, including Russia and 

China, nations that face serious terrorist threats themselves. 

Mr. Bush must also seek cooperation from responsible Arab and Islamic governments, just as his 

father did in preparing to drive Saddam Hussein out of Kuwait. A particularly difficult challenge is 

posed by Pakistan, a traditional American ally that now acts as unofficial patron to Afghanistan's 

ruling Taliban movement. The Taliban is believed to be sheltering the most dangerous international 

terrorist, Osama bin Laden. Although no conclusive evidence has yet linked Mr. bin Laden to this 

week's attacks, he is among the chief suspects. Washington made clear yesterday that its patience with 

Pakistan is rapidly running out. 

A different kind of problem is posed by the handful of governments that sponsor or aid international 

terrorist groups. These include Iran, Iraq, Syria, Libya and North Korea. Several of those nations now 

seek to rebuild ties with the international community. The price for their acceptance must include a 

complete severing of all links with terrorist organizations. Terrorism operates internationally. The war 

against it must be organized internationally as well. 
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As brave men burrow through the rubble of our shattered peace, searching in vain for the living, 

recovering mostly the dead, there is something else that eludes them, something that may be lost to us 

all, thankfully, for a long, long time: The "other" side of the story. 

Once upon a time before Sept. 11, the world was filled with double- sided uncertainties, open-ended 

philosophical questions that resisted any grasp of good and evil. A spectrum of elegant gray, it was 

said, was far superior to simplistic notions of black and white. Who were we to say, it was said, what 

was right and what was wrong? Indeed, how could one way of life be "better" than another? 

No more. As rights and freedoms more basic than anything delineated by the Constitution have come 

under violent assault - beginning with the right to live through rush hour - what was once the almost 

delicious torture of "moral equivalence" has become a distasteful luxury of a privileged past. In this 

desperate new era, a throbbing, black-hearted evil has materialized in the form of the 

Islamic terror networks and the nations that harbor, assist and even recruit them. Only through their 

annihilation may a life-affirming, law-abiding and freedom-loving good ever rise from the colossal 

national debris that surrounds us. 

Personally, I have never used terminology like this before. Then again, nothing like this has ever 

happened before. The ground has shifted and the lines have been drawn. As the New York Times 

reported, a senior White House official said that the message that went out this week to foreign nations 

was: "You're either with us or against us." 

The fact is that, when an honest-to-goodness battle is joined, there can be no more middle ground. We 

simply have to know where our friends are - as well as our enemies. Not that their whereabouts are 

secret. Long before the smoke had thinned to reveal the scope of the carnage in the United States, 

there was revelry in the Middle East, from Beirut to East Jerusalem, from Cairo to Baghdad. No matter 

how much lip service (or how many pints of blood) Yasser Arafat offers America, those peace-

processing Palestinians of his were elated by the destruction of American life and property, taking 

their uncontainable jubilation to the streets. (The world saw some of this grisly carnival on television, 

but not all. According to the Jerusalem Post, the Associated Press reportedly held back film of 

uniformed Palestinian Authority (PA) policemen cavorting with civilians in the West Bank town of 

Nablus due to pressure from a PA cabinet secretary, Ahmed Abdel-Rahman, who is said to have told 

AP producers that if their pictures were broadcast, the P.A. "would not be able to guarantee their 

safety.") 

Meanwhile, across the divide, the state of Israel, better understanding our woe than any nation, 

dropped its flags to half- staff and declared a day of mourning - a respectful pause before the 

inevitable next engagement. Raanan Gissin, a senior aide to Prime Minister Ariel Sharon, put the 

struggle ahead in appropriately vigorous terms as being one "between civilizations, between the good 

and bad, between the civilized and the uncivilized." 
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"The civilized and the uncivilized." "You're either with us or against us." This is all about as black and 

white as it gets. Indeed, the only place left where things fuzz up is here at home. The sickening fact is 

that - not only did Tuesday's terrorists turn our planes into smart bombs and our skies into killing 

fields - they appear to have learned how to do it in American flight schools. Indeed, the ease with 

which these agents of terror, at least one of whom was familiar to authorities for an earlier act of 

terrorism, were able to enter and operate in this country is (or, rather, should be) shocking. Meanwhile, 

Osama bin Laden, suspect No. 1, turns out to be, if not exactly as American as apple pie, certainly not 

without American links that include what are reported as "close family ties" to Boston, "associates" 

who were Boston cabbies and a brother who actually endowed a scholarship fund at Harvard. One has 

to wonder about the chances for survival a civilization that plays host to such deadly forces of chaos. 

Of course, that could change. If Americans are able to reclaim their confidence in the goodness of 

Western culture, to rediscover that life, law and liberty make civilization worth defending, they will 

also come to realize that terror, primitivism and destruction must be rooted out and opposed at any 

cost. It is then that our dead will rest on hallowed ground. 

Diana West is an editorial writer and columnist for The Washington Times. Her column appears 

Fridays. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 


