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Abstract 

Författare:  Annika Jonasson och Tina Nyrén 

Titel:  Terrorism i svenska tidningar. En diskursanalys av 
Aftonbladet, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladets 
rapportering av terrordåden München 1972, Lockerbie 
1988 och World Trade Center 2001.  

Kurs:  Medie- och kommunikationsvetenskap, fördjupningskurs 

Termin:   Höstterminen 2005 

Syfte:  Vårt syfte med undersökningen är att undersöka hur de 
diskursiva praktikerna ser ut för terrorrapporteringen på 
1970, 1980 och 2000-talet, vi kommer särskilt att 
fokusera på beroendeförhållandet mellan terrorism och 
massmedier. 

Metod:  Kvalitativ diskursanalys 

Material: Vi har valt ut tre terrordåd, München 1972, Lockerbie 
1988 samt World Trade Center 2001. Vid varje terrordåd 
har vi tagit två artiklar vardera från tidningarna 
Aftonbladet, Dagens Nyheter och Svenska dagbladet. Det 
blir totalt arton artiklar som vi har använt oss av.    

Resultat:  Terrorism lever i ett beroendeförhållande till massmedia. 
Om massmedia skulle sluta rapportera om terrordåd 
skulle terroraktioner förlora sitt värde för terroristerna 
som deras huvudsakliga kommunikationsform.  

Eftersom journalister oftast befinner sig i samma sociala 
kontext som sina läsare skriver de om händelser ur den 
kontext som vi är vana vid. Detta innebär att manuset 
redan är färdigskrivet då olika terrorattacker sker, 
terroristerna behöver bara addera våldet. Terrordåd är 
deras sätt att tvinga allmänheten och omvärlden att lyssna 
på dem.  

Ett annat resultat som vi kommit fram till är att 
terrorister ofta likställs med araber och muslimer. I 
München var det palestinska gerillamän, i Lockerbie ”den 
islamiska revolutionens väktare” och i World Trade 
Center ”militanta muslimer” och al Qaida.  

Ett annat huvudresultat är att offren oftare beskrivs som 
individer än vad terroristerna gör. Undantaget är Usama 
bin Ladin som själv fick stå som aktör för attentatet mot 
World Trade Center. 
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1. Inledning 

Terrorism är i dagens mediesamhälle högt placerat på agendan. Dagligen får vi 

information om olika terrordåd världen över. Förhållandet som finns emellan 

terrorism och medias bevakning är essentiellt för terrorismens överlevnad. 

Skulle inte media rapportera om terrordåd skulle det inte längre vara 

framgångsrikt att använda terror som ett kommunikativt instrument.  

Vi har valt att göra en diskursanalys av vissa texter som rapporterat om dessa 

händelser i tre tidningar i Sverige. De tidningar vi valt är Aftonbladet, Dagens 

Nyheter och Svenska Dagbladet. Vårt syfte med undersökningen är att 

undersöka hur de diskursiva praktikerna ser ut för terrorrapporteringen på 

1970, 1980 och 2000-talet, vi kommer särskilt att fokusera på 

beroendeförhållandet mellan terrorism och massmedier. 

Som vi tidigare sagt är terrorism ett stort samtalsämne i vår tid, det rapporteras 

dagligen om nya attentat världen över. Bilderna från World Trade 

Centerattackerna lever fortfarande starkt kvar i våra minnen trots att det redan 

gått flera år. Därför kände de båda författarinnorna att terrorism var ett aktuellt 

ämne och något som vi ville undersöka närmare. Vi kommer att göra tre 

nedslag i historien vid tre olika terrordåd. Vi börjar med OS i München 1972.   

Det var den 5 september 1972 som en palestinsk terroristgrupp vid namn Black 

September tog sig in i OS-byn och tog israeliska idrottsmän som gisslan mitt 

under pågående OS. Bakgrunden till gisslantagandet var krav på frisläppandet 

av 200 fångar som satt fängslade i Israel. 

Detta drama utspelade sig mitt framför kamerorna till den samlade 

världspressen. Avery Brundage som är president för de olympiska spelens 

kommitté tog det omstridda beslutet att låta OS fortsätta trots gisslandramat 

och starka protester från deltagare och allmänhet.1   

Nästa händelse är flygplansexplosionen över byn Lockerbie 21 december 1988. 

Planet från Pan American World Airways exploderade över den skotska byn 

Lockerbie. Det framkom av utredningen att det var en semtexbomb som gömts 

                                                   

1 Encyclopaedia of terrorism 2003:247-248 
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inuti en kassettbandspelare som var den bakomliggande orsaken till 

explosionen.  

Explosionen dödade alla 259 passagerarna ombord men även 11 ortsbor som 

befann sig på marken. Detta var början till en av de längsta utredningarna i 

Skottlands historia. Händelsen innebar även ett spel mellan den brittiska 

regeringen och Libyens regering med sanktioner från Storbritanniens sida.2

Slutligen har vi valt en händelse som fortfarande till stor grad är aktuell och 

finns färskt i många människors minnen och det är terrorattentatet mot World 

Trade Center 11 september 2001. 

Det var terrororganisationen al Qaida som kapade fyra inrikesplan i USA. 

Planen togs över av kaparna och två av dessa plan flögs in i tvillingtornen 

World Trade Center. Det tredje planet kraschades in i Pentagon. Det fjärde 

planet kraschade på en åker i västra Pennsylvania av okänd anledning. Man 

tror att det kan ha varit på väg till vita huset för att även där kraschas i 

byggnaden. Dessa dåd kostade uppemot 3000 människors liv.3

 

                                                   

2 Ibid. 2003:285 

3 Ibid. 2003:326 
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2. Bakgrund 

2.1. Gate-keeper och nyhetsvärdering 

I det konstanta flödet av nyheter som hela tiden produceras är det dock en 

väldigt liten del av det som kommer in till en nyhetsbyrå som utnyttjas. 

Gränsen för vad som utnyttjas ligger under 10 procent.  

För att en nyhet ska nå fram till en mottagare passerar den först flera ”slussar” 

eller ”gater”. Varje passage är en risk för ”nyheten”. Den kan kasseras, 

förändras, omarbetas eller kortas ner. Den största påverkningsfaktorn för en 

nyhet är beroende på den sociala kontexten i det samhälle som den ska 

produceras i eller ska spridas i.4

Mängden nyheter är som sagt väldigt stor men det som ändock kommer ut i 

medierna som nyheter är en betydligt mindre mängd. Vad är det då som gör att 

vissa nyheter ”väljs” ut för att vidareförmedlas? Redaktionerna gör en 

nyhetsvärdering som ofta är ifrågasatt. Det anses att journalisterna förvanskar, 

vinklar och förkortar nyheterna på ett sådant sätt att nyhetskonsumenterna 

missleds. Den främsta försvarsställningen mot detta är att det är 

journalisternas uppgift att på ett kritiskt, men ändå lättförståeligt sätt, förmedla 

nyheter till allmänheten och det kräver ibland att nyheter förkortas och 

förenklas.5  

Redan 1924 beskrev journalisten Walter Lippmann det västerländska 

nyhetsbegreppet i två generella steg. Nyheterna ska uppfylla två krav för att 

uppfattas som intressanta; Nyheterna ska väcka känslor hos läsaren och 

nyheterna ska även ha en igenkänningsfaktor så mottagaren kan identifiera sig 

själv med det inträffade. 

Närhet, både geografiskt och tidsmässigt, avgör även det en nyhets 

genomslagskraft. Ju mindre det geografiska avståndet är, desto större är 

chansen att vi identifierar oss med det inträffade. Nyheter tenderar att 

”glömmas” bort om det geografiska avståndet blir för stort.  
                                                   

4 Massmedier, Hadenius. S. & Weibull. L. 2003:342-343 

5 Ibid. 2003:344 
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Nyhetshändelser ges större plats i medierna ju mer aktuella de är och särskilt 

om redaktionen tror sig vara först med den.6

Nyheter som har en följetongskaraktär får ofta ett stort utrymme, främst i TV. 

De största nyheterna anses vanligtvis vara terrorbrott såsom 

flygplanskapningar och gisslandramer. De som utför dessa terrorattacker är 

medvetna om medias bevakning och använder sig av dem för att få ut sitt 

budskap men även för att få igenom sina krav.7                                                                                          

 

2.2. Annan forskning

2.2.1. Gröna nyheter 

Gröna Nyheter8 är en avhandling för filosofie doktorsexamen som Monika 

Djerf Pierre har skrivit. Den handlar om miljöjournalistikens framväxt i svensk 

tv under 1961-1994 och hur den har förändrats gällande dess form, organisation 

och innehåll. Djerf Pierre kommer fram till att det finns tre epoker i svensk tv: s 

miljöjournalistiska historia och det är den speglande miljöjournalistiken, den 

kritiskt dokumenterande miljöjournalistiken och den populariserade 

miljöjournalistiken. Författaren använder sig av både kvalitativ och kvantitativ 

metod och den kvalitativa är diskursanalys. Det gjorde att den blev av intresse 

för oss och vi använde boken för att se exempel på en diskursanalys. Vi insåg 

dock rätt snart att boken var bra som en inledande förståelse i diskursanalys, 

men vi valde senare att utgå från den metod med analysschema som Peter 

Berglez9 beskriver. Den metoden passade vårt syfte bättre eftersom vi lade vårt 

fokus vid aktörer och vid den lexikala stilen.   

2.2.2. Terrordåd i spalternas värld 

Är en rapport från näringslivets Medialinstitut skriven av Erik Zsiga.  Det är en 

                                                   

6 Ibid 2003:345 

7 Ibid 2003:345 

8 Djerf Pierre 1996 

9 Berglez P (Ekström och Larsson) 2000:207 
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sammanställning av debatten som föregick på ledar-, kultur- och krönikor sidor 

i åtta av Sveriges större dagstidningar dagarna efter attacken mot World Trade 

Center 11 september 2001.10

Rapportens uppläggning är att först presenteras ledarsidorna, kultursidorna 

och därefter krönikorna som vittnar om terrorattentatet och dess konsekvenser. 

Därefter har rapportens författare valt att dra slutsatser av det material han 

presenterat i upplägget.11

 

 

 

                                                   

10 Zsiga Erik 2001: sammanfattning första sidan 

11 Ibid 2001:2 
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3. Teori 

3.1. Vilken forskningstradition vi ämnar falla tillbaka på 

Diskursanalys är ett socialkonstruktionistiskt angreppssätt och därför är det 

viktigt att vi först beskriver vad socialkonstruktionismen är. 

Socialkonstruktionism är beteckningen för flera nya teorier om kultur och 

samhälle. Boken ”Diskursanalys som teori och metod” av Jörgensen och 

Phillips tar upp många aspekter av diskursanalys. Till exempel ingår ett stycke 

av Vivienn Burr, som forskar inom denna tradition. Hon har kommit fram till 

att det finns fyra premisser som binder ihop det socialkonstruktionistiska fältet. 

Hon börjar med att man som forskare ska ha ”En kritisk inställning till självklar 

kunskap”12 och det betyder att man inte tror att världen kan betraktas som en 

objektiv sanning, utan att man är medveten om att världen skapas för oss 

genom olika kategorier. Vår verklighet är inte en spegelbild av verkligheten 

utan verkligheten skapas som en produkt när vi kategoriserar världen.  

Burrs andra punkt är ”Historisk och kulturell specificitet”13  Burr säger att vi är 

historiska och kulturella människor och därför är vår syn på världen historiskt 

och kulturellt präglad. Vårt sätt att uppfatta världen är kulturellt och historiskt 

specifikt och kontingent, vilket betyder att vårt sätt att uppfatta världen kan ha 

varit annorlunda och det kan även komma att ändras i framtiden. När man 

handlar diskursivt är det en form av socialt handlande och det bidrar till att 

skapa den sociala värld vi lever i och även till att bibehålla en del sociala 

mönster. Det innebär att människor inte har vissa medfödda karakteristiska 

drag och att den sociala världen inte är bestämd på förhand. Denna syn kallas 

för antiessentialistisk.  

Den tredje punkten är ”Samband mellan kunskaper och sociala processer”14 

Kunskap skapas i interaktion mellan olika individer, där man både skapar 

gemensamma sanningar och diskuterar vad som är sant eller falskt. Vår 

                                                   

12 Jorgensen & Phillips 2000:11 

13 Ibid. 2000:11 

14 Ibid. 2000:12 
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världsuppfattning skapas och upprätthålls i sociala processer.  

Burrs fjärde punkt innebär ett ”Samband mellan kunskap och social 

handling”15 När det finns en bestämd världsbild blir några ageranden naturliga 

och andra omöjliga, därför faller det sig naturligt att om man ändrar 

världsbilden så ändras även de sociala handlingarna.16   

3.2. Diskursbegreppet 

Den ursprungliga betydelsen av diskurs är samtal mellan individer. Begreppet 

har utökats inom språkvetenskapen till att omfatta all social interaktion, det vill 

säga människors gemensamma användande av språket. Diskursbegreppet bör 

också utökas ytterligare, anser Berglez, för att få in mer ekonomiska, politiska 

och andra dolda maktstrukturer i begreppet.17  

En annan definition av diskurs är som institutionell kunskapsproduktion. Det 

innebär att de olika institutionerna i vårt samhälle är kunskapsproducenter 

inom olika expertisområden. Medierna skapar regler, rutiner och konventioner 

som bestämmer vad man gör och hur man ska göra det, ett exempel på detta är 

att medierna är de expertkällor som vi vanliga medborgare vänder oss till för 

kunskap och information. Deras synsätt blir även vårt synsätt och deras 

uppfattning om krig och terrorism blir till viss del vår uppfattning om detta 

fenomen. För att undersöka en sådan diskursiv institution gäller det att granska 

språket, eftersom språket tydliggör reglerna, rutinerna och konventionerna. 

Detta gäller även för nyhetstexternas författare som har sitt sätt att använda 

språket och hantera verkligheten för att förmedla sina nyheter.18 Studerar man 

språkanvändningen i en artikel kan man få en uppfattning om vilken verklighet 

som texten är skriven i.  

                                                   

15 Ibid. 2000:12 

16 Ibid. 2000:11-12 

17 Berglez P (Ekström och Larsson) 2000:200 

18 Ibid. 2000:201 
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I Jørgensens bok beskriver de diskursbegreppet som något som bidrar till att 

konstruera sociala relationer, sociala identiteter, kunskaps- och 

betydelsesystem.  

De olika kritiska diskursanalyserna har gemensamma drag enligt Fairclough    

och Wodak; Det första av dessa drag är ”Sociala och kulturella processer och 

strukturer har en delvis lingvistisk-diskursiv karaktär.”19 När man skapar olika 

texter som människor tar emot och tolkar ses det som en viktig form av socialt 

engagemang som bidrar till att upprätthålla både våra sociala identiteter samt 

våra relationer till omgivningen.  

Vidare är ”Diskurs både konstituerande och konstituerad”.20 Det innebär att 

journalisten med sin text påverkar både sin omgivning med det som skrivs och 

även att journalisten blir påverkad av sin omgivning gällande vilka ämnen som 

anses viktiga att skriva om. ”Språkbruk ska analyseras empiriskt i det sociala 

sammanhanget.”21 Det betyder att en nyhetstext ska undersökas lingvistiskt då 

man genomför en kritisk diskursanalys.  

”Diskurs fungerar ideologiskt”.22 Författarna menar att diskursiva praktiker 

medverkar till att skapa och forthålla ojämlika maktförhållanden i samhället, 

som till exempel mellan män och kvinnor och mellan olika etniska grupper.  

Den kritiskt diskursiva forskningsanalysen uppfattas som ett kritiskt 

angreppssätt som ska vara politiskt engagerad i sociala förändringar och som 

ska ställa sig på de undertryckta gruppernas sida i samhället.23  

Fairclough har ett annorlunda perspektiv gentemot de andra forskarna inom 

disciplinen kritisk diskursanalys. Han menar att diskurs inte bara är 

konstituerande utan också konstituerad. Han anser att diskurs både förändrar 

och reproducerar kunskap, sociala relationer, identiteter och maktrelationer. 
                                                   

19 Berglez P (Ekström och Larsson) 2000:67 

20 Ibid. 2000:67 

21 Ibid. 2000:68 

22 Ibid. 2000:69 

23 Ibid. 2000:70 
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därför är diskurs en viktig form av social praktik. Fairclough anser att om man 

bara gör en diskursanalys missar man sambanden mellan olika texter och de 

samhälleliga strukturerna. Han anser att man även bör göra en social analys för 

att fördjupa diskursanalysen.24

3.3. Terrorism och beroendeförhållandet till media 

Terrorister är grupper som inte kan komma till tals genom de vanliga 

kommunikationskanalerna. De söker därför andra vägar för att få ut sitt 

budskap och de är medvetna om att våldsaktioner alltid får mycket 

uppmärksamhet i media. Våld är säljande nyheter och eftersom TV dominerar 

som nyhetsförmedlare vill TV-reportrarna ha visuella nyheter som väcker 

starka känslor.25 Terroristaktioner väcker ofta dessa känslor och därför väljs 

ofta kommunikativa offer, till exempel kändisar, turister, barn eller andra offer 

för att få största möjliga uppmärksamhet.26  

Man kan beskriva förhållandet mellan terrorism och media som ett 

symbiosförhållande. Terroristgrupper förlitar sig på media och dess 

uppmärksamhet för att få ut sitt budskap. Medias nyhetsvärdering gör att de 

rapporterar om terrordåden eftersom det är säljande nyheter enligt deras 

kriterier. Det räcker att media rapporterar terrordåden ”objektivt” för att 

terroristernas budskap ska komma fram. Vår bild av världen, våra identiteter 

och bilden av terrorism är kontingenta, det vill säga att de kunde ha varit 

annorlunda än vad de är och det är även möjligt att vår världsbild kommer att 

förändras med tiden.27 Därför kan även vår uppfattning om terrorism ändras 

med tiden, till exempel om media skulle sluta rapportera om terrordåd. Därför 

är det intressant att undersöka varför vi har den bild av terrorism som vi har 

nu, eftersom den kunde ha sett annorlunda ut.  

                                                   

24 Ibid. 2000:71-72 

25 Heradstveit 1996:125 

26 Ibid. 1996:132 

27 Jørgensen & Phillips 2000:11 
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Den största förutsättningen för kommunikation är uppmärksamhet. Graden av 

uppmärksamhet beror på uttrycksformen. Gällande terroristdåd har en persons 

död inför världspressen större effekt än hundra dödsfall som inte omvärlden får 

reda på eller ens bryr sig om.28 Ett exempel på detta är alla de svältande barn 

som dör runt om i världens fattigare länder. Alla vet om att det fortfarande 

finns människor som dör på grund av svält, men det väcker inte alltid lika stor 

uppmärksamhet som en självmordsbombare. Det är därför som terrorister 

gärna väljer kommunikativa offer som berör många människor. Om inte 

omvärlden vet om att det har utförts ett terrordåd så blir genomslagskraften 

förlorad.     

Terrorism har två huvudsakliga syften och det är att väcka uppmärksamhet för 

sin sak och att förmedla ett politiskt budskap. För en terrorist är inte offret i sig 

väsentligt utan det viktiga är budskapet. En lyckad kommunikation för en 

terroristgrupp är när både deras handlingar och deras verbala utsagor stödjer 

varandra, men så är oftast inte fallet. Det är journalistens kontext som gäller 

och inte terrorgruppens.29

3.4. Maktperspektiv 

Foucault säger att vår omvärld skapas genom makten och omvärlden kan 

omnämnas på vissa sätt. Detta innebär att makten är både produktiv och 

begränsande.30 Foucaults maktbegrepp är likt diskursteorins maktbegrepp, det 

vill säga att makt inte är något som någon äger/har, utan makt är det som 

skapar det sociala sammanhanget. Våra identiteter, de kunskaper vi har och 

våra relationer till grupper eller individer frambringas av makten. Både vår 

identitet, våra relationer och vår kunskap är kontingent, vilket innebär att de är 

vid en bestämd tidpunkt på ett bestämt sätt, men de kunde alla ha varit 

annorlunda. Detta gör att makten är produktiv eftersom den skapar det sociala 

på bestämda sätt. Makten skapar en bestämd social ordning åt oss människor, 

men skär på samma gång av andra möjligheter. Författarna uppfattar 

                                                   

28 Heradstveit 1996:126 

29 Ibid 1996:124 

30 Jørgensen & Phillips 2000:20 
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objektivitet som avlagrad makt. Människor har dock glömt bort att omvärlden 

är politiskt konstruerad och spåren av makt har utraderats. Objektiviteten 

hänvisar till världen omkring oss som vi tar som självklar, där vi har lyckats 

glömma att världen alltid har grundats i makt och politik.31

Foucault menar också att när diskurser skapas leder det till kontrollerande av 

människor. Detta sker genom flera processer som tillsammans kallas för 

utestängningsmekanismer. En utestängningsprocess är till exempel när något 

förbjuds, när något ses som rätt och något annat anses vara fel eller när något 

är sjukt eller inte sjukt. Makt skapas i relation till andra individer och en del får 

positiva effekter av makten, andra negativa effekter.32     

Jørgensen et al uppfattar diskursteori som att makt och politik är två sidor av 

samma mynt. Makt refererar till samhälle och identitet medan politik refererar 

till kontingensen som alltid finns inom dessa objekt.  

Hela diskussionen om makt kan vi samla i en diskussion om kontingens kontra 

kontinuitet. Allt handlar om att all artikulation och all samhällelighet är 

kontingent, vilket innebär att den är möjlig men inte nödvändig. Genom att 

undersöka vilka möjligheter som skärs av kan man få reda på vilka sociala 

konsekvenser som blir följden av ”… konkreta diskursiva struktureringar av det 

sociala”.33 Det betyder inte att omvärlden hela tiden förändrar sig eller att det 

sociala formas fritt, utan det sociala är alltid till viss del strukturerat på ett 

bestämt sätt och samhället är tillviss del ”objektivt” gällande vissa områden där 

det är svårt att tänka annorlunda. Människan behöver en viss strukturering av 

samhället för att känna att livet är meningsfullt.34           

                                                   

31 Jørgensen & Phillips  2000:45 

32 Bergström & Boréus 2005:311 

33 Jørgensen & Phillips 2000:45-46 

34 Ibid. 2000:45-46 
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4. Syfte och frågeställningar 

4.1. Syfte 

Vårt syfte med undersökningen är att undersöka hur de diskursiva praktikerna 

ser ut för terrorrapporteringen på 1970, 1980 och 2000-talet, vi kommer 

särskilt att fokusera på beroendeförhållandet mellan terrorism och 

massmedier.  

4.2. Frågeställningar 

Finns det några likheter och/eller skillnader hur man skrev om terrorism i de 

olika tidningarna vid terrordåden? 

Skiljer sig det journalistiska språket genom åren? Hur representeras aktörerna i 

artiklarna? 
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5. Material och metod 

Enligt Foucault finns det tre olika beroendeförhållanden som utmärker 

relationer inom och mellan diskurser och det första är intradiskursiva 

beroendeförhållanden. Det är ett förhållande som rör olika elements relationer 

med varandra inom en diskurs. Man kan studera betydelseförändringar, det vill 

säga diskursförändringar, genom att undersöka relationerna mellan olika 

element, som till exempel likvärdighet och jämlikhet. Man kan gärna undersöka 

detta över tid för att se om termen i sig har förändrats över åren. Det andra 

förhållandet är ett interdiskursivt beroendeförhållande och det är ett 

förhållande mellan olika diskurser till exempel mellan olika vetenskapliga 

diskurser. Den tredje typen av förhållanden är externt bestämda 

beroendeförhållanden och dessa förhållanden utgörs av sociala och ekonomiska 

omständigheter.35

Nyheter skrivs i ett samhälle och påverkar de individer som läser nyheterna, 

samtidigt påverkar även samhället nyhetsproduktionen. När man ska 

genomföra en diskursanalys ur ett ideologikritiskt perspektiv gäller det att 

kunna ta fram de omedvetna processer som finns i texten genom att konstant 

ställa frågan; Varför är texten som den är? Man kan även uttrycka det som att 

man försöker ta reda på vad det är som gör att texten är en produkt av sitt 

samhälle. Vid analysen ska man ta reda på de implicita meningarna i en text, 

det vill säga värderingar, opinioner och underliggande meningar. Detta är ett 

svårt moment eftersom den här typen av information ofta framträder som 

objektiva sanningar, som vi i vår kultur tar som rena ”fakta”. Dessa fakta kan 

sägas vara nyhetstextens ideologiska karaktär. Därför är det viktigt att man som 

forskare försöker se på texten i ett utifrånperspektiv, för att kunna tolka den 

korrekt.36  

 

                                                   

35 Bergström & Boréus 2005:313-314 

36 Berglez P (Ekström & Larsson) 2000:203 
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5.1. Val av metod 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur de diskursiva praktikerna ser ut för 

terrorrapporteringen på 1970, 1980 och 2000-talet. Vi funderade först lite på 

om vi borde göra en kvantitativ eller kvalitativ undersökning, men kom fram till 

att en kvalitativ undersökning passar bättre i detta fall eftersom vi kommer att 

undersöka på hur texten ser ut och varför. Vi kom fram till att den bästa 

metoden för att besvara vårt syfte var att göra en kvalitativ diskursanalys, 

exempelvis säger Jörgensen och Phillips att diskursanalys lämpar sig väl för att 

undersöka kommunikationshändelser i många olika sociala sammanhang.37  

Vårt sociala sammanhang är olika terroristdåd och 

kommunikationsprocesserna är hur media har beskrivit händelserna och varför 

de har beskrivit dem på just det sätt som de valt. Vi betraktar inte vår omvärld 

som en objektiv sanning. Vi skapar själva vår verklighet genom att kategorisera 

den. Vi ser inte omvärldens objektivt utan vi ser den genom våra värderingar 

och hur vår skapade kontext ser ut. Kvalitativ diskursanalys som metod är 

starkt förknippat med olika teorier exempelvis teorin om kontingens och 

diskurs som både konstituerad och konstituerande. 38  

      5.2. Urvalsfrågor 

Vi började uppsatsarbetet med att försöka komma på ett ämne som det kändes 

relevant att skriva om. Vi var från början på det klara med att vi ville göra en 

kvalitativ innehållsanalys. Utifrån det kom vi fram till att terrorism och dess 

uttrycksformer skulle vara intressant att forska mer om. Den första händelsen 

vi kom att tänka på var World Trade Center 2001. Andra händelser vi valde var 

flygplansexplosionen över byn Lockerbie 1988 och attentatet mot israeliska 

idrottsmän under OS i München 1972. 

Den främsta anledningen till att vi valt just dessa händelser i vårt uppsatsarbete 

är att det är händelser som har lämnat ett stort avtryck efter sig i omvärlden. 

Det är händelser som är kända och det har rapporterats mycket om dem i 

                                                   

37 Jørgensen & Phillips 2000:8 

38 Ibid 2000:11 

 18 



medierna när de inträffade men även efteråt. De flesta har någon gång hört 

talas om dem samtidigt som det refereras till dem i olika andra sammanhang.   

Vi valde ta artiklarna från Aftonbladet, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. 

Valet föll på dessa tidningar då de är några av Sveriges största och mest 

täckande nyhetstidningar som har en bred läsarkrets.   

Vi bestämde oss för att använda oss av två artiklar från de tre olika tidningarna 

vid varje händelse. Datumen på tidningarna är inte alltid de samma av den 

anledningen att Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet är morgontidningar till 

skillnad mot Aftonbladet som är en kvällstidning. Vi har ändå valt ut artiklarna 

på samma sätt i de olika tidningarna. Första dagen då de kommer med i 

tidningen och andra dagen har vi valt den nyhet som vi uppfattat som en 

huvudnyhet om händelsen. 

5.2.1. Undersökningens uppläggning  

Analysschemat är uppdelat i två olika delar den första delen är ”Nyhetstextens 

schematiska struktur” (makro). Där har vi tittat på punkterna:   

• Vad förmedlas i rubrik? 

• Vilka aktörer förekommer? Vilka får komma till tals?  

• Vad representerar aktörerna? (institution, organisation, nationalstat, 

företag, sig själva?) 

• Vem/vad riktas aktörernas kommentarer till/mot? Finns det någon aktör 

som tillåts sammanfatta och/eller dra de huvudsakliga slutsatserna kring 

händelsen? 

I den andra delen av analysschemat har vi tittat närmare på mikroorienterad 

analys av nyhetstexten. De punkter vi utgått ifrån då är: 

• Hur kommenteras och beskrivs aktörerna av den aktuelle journalisten? Ta 

även upp den lexikala stilen; Undersök vilka ordval som journalisten och 

journalistens källa använder sig av t.ex. gerillamän, araber etc. Hur skiljer 

sig ordvalet, nyckelord till exempel blodbad.  

• Undersök i vilken mån som förståelsen av den skrivna texten baseras på 

läsarens förförståelse och kunskap. Finns det någon information som 
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befinner sig på det implicita eller frånvarande planet som läsaren förutsätts 

känna till (texthål)? 

• Har terroristerna valt ett kommunikativt offer (barn, kändisar, turister)? 

5.2.2. Tillvägagångssätt och bearbetning 

Vi började vårt uppsatsarbete med att diskutera vilka terrordåd som var några 

av de ”största” och mest mediebevakade genom tiderna och kom fram till att 

München 1972, Lockerbie 1988 och World Trade Center 2001 alla tre var 

händelser som var omtalade. De är alla mycket uppmärksammade i media och 

många människor känner till dem och har åsikter om dem.  

Därefter började vi fundera över hur många artiklar vi måste analysera för att få 

en bred grund för vår analys. Först tänkte vi ta sju artiklar från varje tidning vid 

varje terrordåd, totalt sextiotre artiklar, men på grund av vår begränsade 

tidsram valde vi att minska antalet till två från varje tidning vid varje terrordåd, 

totalt arton artiklar. Arton artiklar är ett mycket mer lätthanterligt antal och är 

möjligt att genomföra under den tid som var avsatt för uppsatsarbetet. Men 

även för att nyhetsbevakningen var betydligt avklingad efter de tre första 

dagarna. Detta var dock inte gemensamt för alla händelser, men för att kunna 

använda oss av samma antal artiklar vid de olika händelserna valde vi två 

artiklar. 

Vi valde att följa händelsen under två dagar, dagen då terrordådet skedde eller 

den dagen då det rapporterades om det i tidningen, samt näst följande dag. När 

vi gjorde ett urval av artiklar bestämde vi att den första artikeln som handlade 

om terrordådet (i morgontidningarnas fall, kom nyheten dagen efter 

terrordådet) var artikel nummer ett. Detta urval gjorde vi för att försöka fånga 

upp de mest giltiga artiklarna för den tidningen vid den tidpunkten. Vi är ute 

efter att försöka hitta generella mönster och skillnader i medierapporteringen 

vid de olika terrorattackerna.   

I själva skrivandet började vi med att stylta upp hela uppsatsens utformning 

med hjälp av uppsatshandledningen för att inte missa någon del/kapitel som är 

relevant att ha med i uppsatsen. Vi började först med teorikapitlet men har 

även hoppat mellan de andra kapitlen när vi har hittat litteratur eller annat 

material som varit relevant för dem.  
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Vi börjar här med en kort bakgrundsammanfattning till tidningarna.  

5.2.3. Aftonbladet 

Aftonbladet grundades 1830 av Lars Johan Hierta. Tidningen betecknas som 

den första svenska moderna tidningen.39 Aftonbladet utvecklades till att idag 

kallas för kvällspress med tillhörande sensationsjournalistik. Aftonbladet finns 

även som nätupplaga sedan augusti 1994.40

5.2.4. Dagens Nyheter 

Dagens Nyheter grundades 1864 av Rudolf Wall. Många En nyhet som 

presenterades i samband med lanseringen var ett nytt distributionssätt, 

utbärning till prenumeranterna.  

Den fick även en annan utgivningstid och gavs ut på morgonen till skillnad mot 

många konkurrenter som kom ut på kvällen. Målet var att ha samma nyheter 

som kvällstidningarna hade med skillnaden att de kom på morgonen och på så 

sätt var först med nyheterna.41

5.2.5. Svenska Dagbladet 

Tidningen grundades 1884 och är en morgontidning. Svenska Dagbladet blir 

stiftelseägt 1940 och blir samtidigt officiellt högerns huvudorgan, men 

tidningen har ändå kvar en självständig hållning i vissa frågor. Svenska 

Dagbladet finns som nätupplaga sedan 1995.42  

     5.3. Analysförklaring 

I vår analysdel har vi utgått från vårt analysschema. Vi lade upp analyserna så 

att vi först analyserade alla nyhetsartiklar. Artiklarna delades upp i händelser 

och tidningar. Vi valde att inte analysera artiklarna var för sig utan har utgått 

från varje enskild tidning vid de olika terrordåden. Detta gav oss tre analyser 

                                                   

39 Hadenius. S. & Weibull L. 2003:49 

40 Ibid. 2003:64 

41 Ibid. 2003:50-51 

42 http://www.svd.se/omsvd 
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från tre tidningar för varje händelse, det vill säga nio stycken tidningsanalyser. 

Därefter sammanfattade vi analyserna från de olika tidningarna under varje 

terrordåd och avslutade analysen med att besvara våra frågeställningar.   

5.4. Sammanfattande utvärdering 

Ett av de problem vi haft i uppsatsen är att få fram ett analysschema som fångar 

upp det relevanta i artiklarna. Från början var vårt analysschema väldigt stort 

och övergripande, men efter provanalysen minskade vi ner det kraftigt, för att 

få fram just det som vi var intresserade av.   

Ett annat problem var att en av de händelser vi först valt ut för analys inte gick 

att genomföra, på grund av att medierapporteringen inte varit tillräckligt 

täckande. Händelsen var känd men ändå snabbt utkonkurrerad av andra 

nyheter. Detta gällde attentatet mot turister i Luxor, Egypten. Vi blev tvungna 

att hitta ett nytt terrorattentat, vi valde flygplansexplosionen i Lockerbie 1988, 

där det fanns tillräckligt många artiklar att tillgå.   

En annan aspekt vi var tvungna att ta hänsyn till var tidsramen som vi hade för 

uppsatsskrivandet. Detta gjorde att vi fick ändra vårt upplägg för analysen. Vi 

fick välja ett färre antal artiklar än vad vi först hade tänkt oss (arton istället för 

tjugosju) för att kunna bli klara i tid och för att urvalet inte skulle bli alltför 

stort.  

En annan aspekt är att vi valde både morgon- och kvällstidningar. Det innebär 

att i morgontidningarna finns det en viss förskjutning på en del av materialet. 

Innehållet i de olika artiklarna mellan tidningarna liknar varandra, dock är 

skillnaden att material som kommer med i Aftonbladets artiklar dag två 

kommer med i morgontidningarnas artiklar redan första dagen. 

Morgontidningarna rapporterar om dådet oftast dagen efter det skedde, 

emedan kvällspressen får ut materialet redan samma dag.  

Även om vi diskuterat mycket kring vårt analysschema för att få så liknande 

analyser som möjligt finns det ändå skillnader i vårt sätt att analysera. Även om 

man försöker att vara objektiv kan man inte bortse ifrån det faktum att man är 

färgad av sina värderingar, men framför allt av sina förkunskaper och åsikter 

om de olika händelserna. Detta påverkar analysen trots att man ständigt 

försöker tänka på händelsen och analysschemat ur ett objektivt perspektiv.  
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5.5. Validitet och reliabilitet  

Validitet betyder att man har undersökt det man hade för avsikt att undersöka i 

sin undersökning och inte någonting annat.43   

Det finns olika typer av validitet, begreppsvaliditet och resultatvaliditet. 

Begreppsvaliditet innebär att de teoretiska definitionerna överensstämmer med 

de operationella indikatorerna och att det inte finns några systematiska fel i 

uppsatsen. Resultatvaliditet innebär däremot att vi undersöker det som vi 

ämnat undersöka. Har man hög reliabilitet och god begreppsvaliditet så har 

man också bra resultatvaliditet i uppsatsen.  

Det finns två strategier för att få god begreppsvaliditet och det är genom 

resonemangsvaliditet eller genom empirisk validitet. Vi har valt att använda oss 

av resonemangsvaliditet och den innebär att man kopierar en 

operationalisering som en tidigare forskare har använt sig av.44 Vi har utgått 

från det analysschema som Peter Berglez beskrev då vi utformade vårt eget 

analysschema. Allteftersom arbetet med uppsatsen fortlöpte upptäckte vi att 

vissa av hans punkter var irrelevanta för vår egen undersökning och därför tog 

vi bara med det som var viktigt för oss. När vi hade gjort alla analyser upptäckte 

vi ytterligare saker som vi inte kunde få någon nytta av i uppsatsarbetet, till 

exempel den historiska bakgrunden och rubrikerna. Vi valde därför att inte ta 

upp det i vår övergripande analys men det finns kvar i tidningsanalyserna. Vi 

har även utgått från våra teorier då vi har genomfört vårt arbete och vi har lagt 

mycket fokus på beroendeförhållandet mellan medier och terrorism och där har 

vi använt oss av synsättet som en annan tidigare forskare Heradstveit45 kom 

fram till.  

En annan punkt som ingår i strategin resonemangsvaliditet är ytvaliditet eller 

”det spontant självklara” samt det egna kritiska tänkandet.46  

                                                   

43 Thurén T 1991:22 

44 Esaiasson mfl 2004:61-62 

45 Heradstveit ”Politisk Kommunikation” 1996 

46 Esaiasson mfl 2004:64 
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Gällande ”… det spontant självklara…”47 tycker vi att det alltid är med i 

uppsatsarbetet. Man väljer mellan olika teorier och kommer slutligen fram till 

den som känns bäst, och det blir vårt val. I början av uppsatsen fokuserade vi 

mycket på journalisten, men upptäckte snart att det inte passade vårt syfte. Vi 

var mer intresserade av att få reda på hur aktörerna presenterades och vilka 

som fick komma. Vi insåg att vi fick stryka en del text om journalistens 

arbetssätt som redan var skriven eftersom den inte passade in med vårt syfte. 

Vi tycker att vi under uppsatsarbetet har varit kritiska mot oss själva och mot 

vår uppsats. Vi har insett, som vi tidigare skrev, att man ibland är tvungen att 

förkasta flera sidor med text eftersom den inte längre passar in.  

Reliabilitet i sin tur betyder tillförlitlighet, det vill säga att undersökningarna är 

korrekt utförda.48 Vi har varit på det klara med att man måste vara oerhört 

noggrann då man utformar ett schema, eftersom båda måste tolka schemat på 

samma sätt. Vi försökte minimera det problemet genom att göra en provanalys 

och därefter gå igenom den gemensamt för att båda skulle tolka den på samma 

sätt. Risken för slarvfel och missade artiklar minskades av det faktum att vi hela 

tiden hade tillgång till artiklarna, vi utgick från dem i våra analyser. Detta 

gjorde problemet med intersubjektivitet så litet som möjligt, men eftersom vi är 

två enskilda individer kan man ändå inte vara helt säker på att tolkningarna 

skulle ha gjorts på exakt samma sätt av oss båda. Analysschemat är därför 

väldigt detaljerat just för att undvika oliktänkande i analysen. 

Som vi tidigare tagit upp, har man en hög reliabilitet och god begreppsvaliditet 

så har man också bra resultatvaliditet i uppsatsen. Vi anser att vår reliabilitet 

ligger på en acceptabel nivå. Båda har följt det tidigare uppställda 

analysschemat, men vi är inte en och samma person, utan vi tänker och 

resonerar på individuella sätt. Detta leder till att alla tolkningar av det 

empiriska materialet inte är exakt samma. Dock har vi genom mycket 

diskussion av materialet kommit fram till så lika slutsatser som möjligt, därför 

anser vi att reliabiliteten för vår uppsats är acceptabel. Gällande vår 

                                                   

47 Esaiasson mfl 2004:61-62 

48 Thurén T 1991:22 
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begreppsvaliditet tycker vi att även den ligger på en acceptabel nivå. Vi har inte 

gjort några systematiska fel som vi upptäckt. Vi kopierade den 

operationalisering som Berglez föreslog, som vi sedan modifierade för att passa 

vårt syfte och våra frågeställningar. Vi tror inte att dessa modifieringar har 

påverkat begreppsvaliditeten i stort, eftersom flera av de föreslagna 

analysfrågorna inte var relevanta för vårt syfte.     
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6. Analys 

6.1. Analys av enskilda artiklar 

Här under kommer vi att analysera samtliga artiklar och vi har valt att 

analysera de två artiklarna från varje tidning vid varje terrordåd tillsammans 

för att därefter lättare kunna få en överblick vid den jämförande analysen. Vi 

börjar med terrordådet vid München och analyserar artiklarna i följden 

Aftonbladets artikel ett och två, därefter Dagens Nyheters och sist Svenska 

Dagbladet. Därefter följer analys av terrordådet vid Lockerbie och slutligen 

World Trade Centerattackerna. De citat som vi tar upp i vår analys kommer 

från de tidningar vi analyserar och vi hänvisar till dem genom att skriva om de 

kommer från artikel ett eller artikel två.  

6.2. Analys München 5-6 september 1972 

6.2.1. Aftonbladet 

Den första artikeln från femte september är på förstasidan. Den största 

rubriken är ”MORD MITT I OLYMPIABYN!”. Det finns två mindre förklarande 

rubriker under huvudrubriken och de lyder ”Olympier från Israel skjutna i dag 

av arabgerillan” samt ”13 IDROTTSMÄN SOM GISSLAN”. Därefter följer ett 

citat från arabgerillan ”Vi ska skjuta dem klockan fem i dag”. I den andra 

artikeln som är från sjätte september är nyheten på sidan sex och 

huvudrubriken är ”16 låg döda efter eldstriden”. Underrubriken till denna 

artikel lyder ”Aftonbladets Bert Falk och Thomas Waldén var med på 

flygplatsen i München i natt”.  

De aktörer som förekommer i den första artikeln är 

arabgerillan/gerillamännen, deras israeliska gisslan, Golda Meir från Israel, 

Willy Brandt samt den tyske inrikesministern Hans Dietrich Genscher från 

Västtyskland, den svenske brottaren Pelle Svensson samt chefsläkaren 

professor Severin. I den andra artikeln är det Aftonbladets Bert Falk och 

Thomas Waldén som beskriver händelseförloppet vid flygplatsen utifrån deras 

perspektiv. De har med en annan aktör som tillåts ge sin sida av saken och det 

är den tyske inrikesministern Hans Dietrich Genscher.    
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De aktörer som får komma till tals i den första artikeln är framförallt 

arabgerillan. De får på tre ställen i artikeln framställa krav på frisläppandet av 

de 200 fångar som de vill ha frisläppta i utbyte mot den israeliska gisslan. De 

säger att ”Vi skjuter om Israel inte går med på vårt ultimatum.” Det finns inga 

eftergifter. Vi offrar hellre våra liv.” En annan aktör som får komma till tals är 

den svenske brottaren Pelle Svensson som har åsikten att OS bör avbrytas 

eftersom det inte kan fortgå med en terrororganisation i OS-området. 

Ytterligare en aktör som får uttala sig är chefsläkaren professor Severin som 

enligt aftonbladets reportrar ”… lämnade en vädjan till gerillamännen.” Han 

ville att hans team skulle få komma in och hämta de skadade israelerna men 

han fick inget svar på sin begäran. I den andra artikeln är det Aftonbladets 

reportrar Bert Falk och Thomas Waldén som beskriver vad som hände på 

flygplatsen. De låter endast en person kommentera vad som skett och det är 

den tyske inrikesministern Hans Dietrich Genscher. 

De olika aktörerna i de båda artiklarna representerar olika saker. I den första 

artikeln får gerillamännen mycket utrymme och de representerar sig själva och 

sin terrororganisation. I samma artikel har tidningen med den svenske 

brottaren Pelle Svensson och vi anser att han representerar Sverige och även 

symboliserar folkvettet. Han tillåts säga det som andra tänker på och det är att 

OS inte borde fortsätta utan att det borde avbrytas på grund av 

gisslansituationen. I den andra artikeln är det som tidigare nämnt främst Hans 

Dietrich Genscher som får uttala sig och han representerar Tyskland och den 

tyska polisen och får även lov att förklara vad som hände på flygplatsen.  

De olika aktörernas kommentarer riktar sig åt olika håll i de två artiklarna. I 

den första artikeln där främst arabgerillan får utrymme riktar sig deras 

kommentarer till Israel samt till den tyska polisen. I den andra artikeln där 

främst Hans Dietrich Genscher får uttala sig riktas hans kommentarer till alla 

egentligen. Han får förklara vad som hände och varför de (tyska polisen) 

agerade på just det sätt som de gjorde. Detta blir hans och Tysklands indirekta 

försvarstal till alla kritiker av gisslanfritagningen.            

Den aktör som tillåts sammanfatta och dra de huvudsakliga slutsatserna i den 

första artikeln är gerillamännen. De får mycket utrymme för sina krav och 

konsekvenser om kraven ej blir åtlydda. Den svenske brottaren Pelle Svensson 
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säger att OS bör avbrytas på grund av terrororganisationen. I den andra 

artikeln är det främst inrikesministern Hans Dietrich Genser som 

sammanfattar och drar de huvudsakliga slutsatserna av händelsen. De båda 

artiklarna står emot varandra, i den ena får gerillan tala, i den andra den tyske 

inrikesministern.    

Aktörerna beskrivs på olika vis i de båda artiklarna. I den första artikeln 

benämns gisslantagarna som ”arabgerillan” och gerillamännen. I den andra 

artikeln beskriver journalisten istället gisslantagarna som de ”arabiska 

kidnapparna”, terroristerna, araberna och arabterrorist. Israelerna beskrivs 

däremot på ett likartat sätt i de båda artiklarna. Den främsta benämningen på 

dem är ”Olympier från Israel”, ”13 idrottsmän”, ”Tretton OS-deltagare från 

Israel…”, ”De israeliska olympiadeltagarna…”samt ”gisslan”. Något annat 

intressant gällande ordvalen är att rubrikerna alltid innehåller meningar som 

”16 låg döda efter eldstriden”, ”mord mitt i Olympiabyn” etcetera. Det beror på 

att det är starka ord som skapar ett intresse hos läsaren och får oss att köpa 

tidningen. Terroristerna valde en stark symbol då de attackerade israelerna 

mitt under pågående OS. Deras gisslan var inte bara israeler, utan de var även 

en del av OS-kulturen som Israels idrottsdeltagare.     

Förståelsen av de båda artiklarna förutsätter att läsaren är insatt i Israel och 

Palestina-konflikten för att förstå den bakomliggande orsaken. 

6.2.2.Dagens nyheter 

Den första artikeln från Dagens Nyheter började på förstasidan som dagens 

huvudnyhet. Tidningen hade satt en övre rubrik som var ”Sexton dog i OS-

dramat” och under den hade de en större rubrik som var ”BLODBAD PÅ 

GISSLAN”. Det som förmedlas i den andra artikelns rubrik är ”Klumpig tysk 

polisaktion” och ”Onödiga offer på flygplatsen”.  

Det förekommer flera aktörer, palestinierna, israelerna, den tyska regeringens 

talesman Conrad Ahlers, den tyska olympiachefen Willie Daume, den tyska 

polisen samt den tyske inrikesministern. Den aktör som främst får komma till 

tals i artikeln är den tyske inrikesministern. Journalisten citerar honom fyra 

gånger i texten, där han får lov att sammanfatta händelsen och förklara vad 

som gick snett och varför.  

 28 



I den andra artikeln är det en anonym militär källa som får allt utrymme i 

artikeln.  

I den första artikeln representerar palestinierna flera diskursiva positioner. De 

representerar sig själva i form av palestinier och de vill att resten av 

palestinierna ska känna samhörighet med dem och deras kamp för ”rättvisa”. 

Dessutom tillhör de en terrororganisation. Israelerna blir det kommunikativa 

offret för palestinierna. Den tyska regeringens talesman Conrad Ahlers, 

representerar Tysklands regering. Olympiachefen representerar de Olympiska 

Spelens kommitté och i artikeln var deras roll att besluta om huruvida spelen 

skulle fortlöpa eller inte.  

De två aktörerna i den andra artikeln representerar samma nationalstat (Israel) 

och den israeliska militären, men den ena är anonym och den andra är Israels 

högsta militära ledare. Därför är det intressant att det är den anonyma källan 

som får nästan allt utrymme istället för Israels försvarsminister. Dessutom är 

det på sin plats att berätta att det är två journalister från Israels största 

dagstidning som skrivit denna artikel och de kallar sig Ohad Service.  

Aktörernas kommentarer riktas åt olika håll i den första artikeln. Den tyska 

regeringens talesman Conrad Ahlers framträdde inför kamerorna vid midnatt 

och förklarade att den tyska polisens räddningsaktion varit lyckad och att alla 

israeler överlevt. Detta påstående visade sig inte stämma överens med 

verkligheten. Tidigare samma kväll hade den tyske olympiachefen sagt att om 

någon mer israel dödades skulle spelen avbrytas.  

I den andra artikeln riktar den anonyma källan sina kommentarer gentemot 

den tyska fritagningsaktionen och beskriver vad de gjorde för fel och hur han 

anser att aktionen borde ha genomförts.  

I den andra artikeln beskriver journalisterna tyskarna som klumpiga redan i 

rubriken men det följs även upp i brödtexten då de skriver; ”Slutsatsen att 

tyskarna fumlade drar man efter en första analys av hur operationen på 

flygplatsen gick till.”. Hela artikeln handlar om att man anser tyskarna agerade 

klumpigt och att andra skulle ha skött det bättre. Den aktör som får 

sammanfatta det hela är den anonyma militära källan och han som drar även 

de huvudsakliga slutsatserna i artikeln. Han är expertkällan. 
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I den första artikeln är det den tyske inrikesministern som ledde 

fritagningsoperationen som får störst utrymme för kommentarer i artikeln.  

I själva artiklarna finns det ingen historisk bakgrund. Läsaren förutsätts veta 

att det föreligger en konflikt emellan palestinierna och israelerna. Dessutom 

står det inte i texten exakt vad som hände när palestinierna tog sin israeliska 

gisslan. Därför är den historiska bakgrunden Palestina-Israelkonflikten implicit 

information som saknas i texten. De orsaker som finns till att händelsen 

beskrivs just ur det västerländska perspektivet är att journalisten är 

västerländsk och är uppväxt i denna sociala diskurs.  

De ordval som journalisten använt sig av i den första artikeln betyder mycket 

för artikeln i stort. Han väljer att beskriva palestinierna som gerillamän. 

Israelerna däremot beskrivs som ledare och som idrottsmän vilket ger dem en 

aura av oskyldighet och sundhet. Vi som läsare kan lättare identifiera oss med 

israelerna som idrottsmän, än med palestinierna som gerillamän.  

I den andra artikeln är de ordval som journalisten använder sig av framförallt 

”Klumpig tysk polisaktion”. Genom de här tre orden fäller den anonyma källan 

hela den tyska poliskåren och för att ytterligare kritisera den tyska polisen 

fortsätter ingressen med ”Tyskarnas misslyckade operation mot terroristerna 

kunde ha undvikits.”  

Källan beskriver terroristerna som ”gerillamän” och skildrar därefter i 

punktform alla fel som den tyska polisen gjorde.    

6.2.3. Svenska Dagbladet 

De båda artiklarna handlar om det gisslandrama som utspelades under 

pågående OS i München 1972. De båda artiklarna handlar om hur själva 

gisslantagandet har gått till. De behandlar även en del av vad som utspelade sig 

de närmaste timmarna, dagarna efter att gisslandramat hade inletts.  

Den första artikeln är en huvudartikel på tidningens framsida. Själva 

utformningen av rubriksättandet är det att det finns en övre rubrik som lyder 

”Gisslan fritagen - Gerillajakt” Under den kommer sedan del två av rubriken 

”ELDSTRID PÅ FLYGPLATS” den är skriven med större teckenstorlek. Den 

avslutande delen av rubriken är ”Oväntade attack överrumplade” Detta 
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förmedlar vad som hänt samtidigt som den ger en bild av själva 

händelseförloppet. Den andra artikeln har rubriken ”Sju dagars landsorg i 

Israel” Under den står det ”HUR KUNDE DET FÅ SKE?” Rubriken ger en bild 

av vad som hänt och vilka reaktioner det har fått i hemlandet för gisslan. 

Samtidigt som den väcker frågan om hur utgången kunde bli som den blev.  

Det finns flera aktörer i artiklarna, OS-chefen Willie Daume, polisen, 

förbundskansler Brandt, den egyptiska presidenten Anwar Sadat. De flesta av 

de aktörerna som förekommer i artikeln gör inga direkta uttalanden utan blir 

kommenterade av journalisten. Detta är genomgående för båda artiklarna. 

Själva artiklarna ger inte särskilt mycket utrymme för de olika aktörernas 

uttryck. Dock tar journalisten en ganska stor plats i den andra artikeln genom 

att ställa retoriska frågor. ”Varför höll de ansvariga inne med resultatet på 

flygplatsen och varför släpptes falska besked ut om att gisslan var fri?” 

Artiklarna är skrivna så att de mer beskriver själva händelseförloppet av 

gisslandramat än vad det är som skett. 

Alla aktörerna representerar inte sig själv i första hand utan de får stå för mer 

än vad de kanske egentligen har täckning för. Anwar Sadat står exempelvis mer 

som en representant för hela Egypten. Eftersom han inte gick att nå, kommer 

även Egyptens premiärminister Sidky in som representant i Anwar Sadats 

ställe. OS-chefen Willie Daume står som representant för hela OS som 

organisation. Förbundskansler Brandt representerar Tyskland, men även den 

tyska polisen. Deras kommentarer riktar sig till andra aktörer. Egyptens 

representant vänder sig direkt till Tysklands förbundskansler och avslår hans 

och Tysklands vädjan om hjälp med gisslansituationen. Dessa aktörer gör dock 

inga direkta uttalanden i artikeln utan har kommenterats av journalisten.  

Den beskrivning som ges av inblandade i gisslansituationen är beroende på 

vilken ställning journalisten har. Vi får tidigt en bild av vilka som representerar 

de goda och vilka som är de onda. Gisslan beskrivs genom sin medverkan i OS, 

som idrottsmän. Gisslantagarna har fått benämningen arabiska terrorister. De 

beskrivs även indirekt som gerillamän genom rubriksättningen – gerillajakt. 

Artiklarna ger ingen bakgrundsinformation till den bakomliggande konflikten 

mellan Palestina och Israel utan det är något som läsaren förutsätts känna till 

utan att det skrivs om det i artikeln.  
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Beskrivningarna av de olika aktörerna överförs även till deras länder.  Genom 

att inte araber benämns som något annat än som terrorister i artiklarna får 

man en indirekt mening av att alla araber är möjliga terrorister. Det kan man se 

i den ena av artiklarna som beskriver att det bedrivs en klappjakt på unga 

araber i Tyskland som tros vara inblandade i terroristattentatet. Detta även på 

grund av att den bakomliggande konflikten ligger på det implicita planet. 

Känner man inte till den här informationen blir även de olika aktörernas 

tillskrivna roller extra starka. Det som är mest avgörande för läsarnas 

uppfattning av situationen är journalistens ordval. Genom israelernas 

benämning som idrottsmän har vi som läsare lättare att identifiera oss med 

dem istället för med någon som kallas för terrorist. Kanske inte direkt för att vi 

är så atletiska utan snarare för att det är mer troligt att vi ser oss själva som 

idrottsmän än som terrorister. Genom benämningen gerillamän så distanseras 

de ännu längre bort från oss själva. Detta beror på den diskursiva verklighet vi, 

som läsare, lever i. Gerilla är något okänt för oss på så sätt att vi inte har med 

det att göra i vårt vardagliga liv. Genom journalistens ordval bibehålls vår 

diskurs samtidigt som hans ordval är direkt påverkade av diskursen vi befinner 

oss i.  Man ska inte heller bortse ifrån att araberna verkligen är terrorister när 

man ser till deras handlingar ur vårt diskursperspektiv. Dock hade troligtvis 

bilden av dem varit mer nyanserad om de bakomliggande orsakerna till 

konflikten hade kommit fram.  

Genom att ta idrottsmän som gisslan under pågående OS med en samlad 

världspress så har terroristerna verkligen valt ett kommunikativt offer. 

Situationen skulle inte kunna komma i skymundan hur man än skulle vinkla 

det.           

6.2.4. Generella slutsatser München 

Det som är typiskt för nyhetsartiklarna om München är att terroristerna 

konsekvent kallas för gerillamän i Aftonbladets och Dagens Nyheters artiklar. 

Svenska Dagbladet däremot använder sig av orden araberna och de arabiska 

terroristerna. Terroristerna får ett stort utrymme i artiklarna och är direkt 

citerade i en av artiklarna. Även Tysklands inrikesminister får stort utrymme i 

artiklarna.  
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Nyhetsartiklarna är främst skrivna i kronologisk ordning. De första artiklarna i 

tidningarna handlar om blodbadet och vad som skett. De andra artiklarna är 

däremot av en mer ifrågasättande karaktär och man söker svar på det 

inträffade. I artiklarna diskuteras även den tyska polisens agerande. 

6.3. Analys Lockerbie 22-23 december 1988 

6.3.1. Aftonbladet 

Rubriken till den första artikeln är ”273 dog – var det ett terrordåd?” Rubriken i 

sig förmedlar inget om vad det är som hänt. Bara hur många som har 

omkommit. Rubriken till den andra artikeln förmedlar desto mer, ”Bomb i en 

väska sprängde planet?” Även om den rubriken är ställd som en fråga så speglar 

det innehållet i artikeln.  

I den första artikeln finns två aktörer som gör uttalanden som kommenteras av 

journalisten. De båda aktörerna är boende i Lockerbie och ögonvittnen till 

händelsen. Den första aktören som kommenteras är hotellägaren Graham 

Byerley som berättar om när flygplanet störtade. Den andra aktören är den före 

detta polismannen Archie Smith som även han återgav sin berättelse om 

händelsen. Dessa två aktörer representerar sig själv i första hand. De är 

invånare i byn Lockerbie och har själva sett förödelsen. Då står de som 

representanter för byn. 

I den andra artikeln finns det ett antal aktörer. Även i den här artikeln är deras 

uttalanden kommenterade av journalisten och de får inga direkta citat. Den 

första aktören som kommenteras är den amerikanske konsumentadvokaten 

Ralph Nader. Den andre aktören är Ronald Reagans talesman Marlin Fitzwater 

och även han kommenteras och även President George Bush är en aktör som 

kommenteras i artikelns text. Dessa tre representerar i första hand USA. Alla 

tre är amerikanska medborgare och har jobb inom den offentliga sektorn. 

Särskilt George Bush som genom sitt ämbete är en symbol för nationalstaten 

USA.  

Aktörernas uttalanden i den första artikeln riktar sig till läsarna. I den andra 

artikeln riktas kommentarerna mest som kritik gentemot att det funnits 

information om kommande terrorattacker. Det finns dock ingen direkt uttalad 

som denna kritik riktar sig emot.  
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Det finns inget direkt maktförhållande i artiklarna. Dock får inte alla drabbade 

komma till tals. Det finns inga anhöriga till de omkomna ombord på planet som 

får komma till tals i artiklarna.  

Aktörerna i artikeln beskrivs främst genom sitt yrke. ”Före detta polisman” 

”hotellägare” ”president”, journalisten ger inte någon djupare beskrivning av 

aktörerna samtidigt som dessa benämningar ger oss en bild, då vi i samhället 

har lagt in en större betydelse i orden.  

Som läsare behöver man inte någon större förförståelse när man läser 

artiklarna. Bakgrunden kommer fram i de båda artiklarna och man får en 

övergripande bild om vad som har hänt.  

6.3.2. Dagens Nyheter 

I den första artikelns rubrik står det överst en mindre rubrik ”Hundratals döda 

i brinnande inferno”, under den står huvudrubriken ”Jumbojet störtade mitt i 

stad”. I den andra artikeln finns det också en mindre rubrik överst som lyder 

”Flygolyckan i Skottland”, den följs av en större rubrik ”Sabotage trolig orsak 

till krasch”. Den första artikeln är mer allmänförklarande av vad som skett och i 

den andra artikeln handlar det mer om vad flygkraschen berodde på.  

I den första artikeln förekommer dessa aktörer; planets 258 passagerare, 

ögonvittnen, en grupp amerikanska soldater, luftfartsmyndigheten, militära 

myndigheter och PanAm. Det är bara ett ögonvittne som citeras direkt, de 

andra aktörerna och deras ageranden omnämns bara i artikeln. En person från 

PanAm förklarade för journalisten att det olycksdrabbade planet inte kunde 

anses som gammalt. Luftfartsmyndigheten sade att de på natten haft kontakt 

med piloten strax innan planet kraschade och att allt vid den tidpunkten verkat 

normalt. I den andra artikeln finns det också flera aktörer; PanAm, 

terrorgrupper i Mellanöstern och särskilt gruppen ”Den islamiska 

revolutionens väktare”, amerikanska utrikesdepartementet, det internationella 

flygbolagsförbundet (IATA) och dess talesman David Kyd. Den enda som får 

uttala sig direkt i artikeln är David Kyd och han säger till exempel ”Vi har aldrig 

haft en olycka på den här sträckan sedan andra världskriget…” Aktörerna 

representerar olika saker, ögonvittnena representerar den vanliga människan 

och PanAm representerar sig själva som flygbolag. Tidningen väljer att skriva 
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om soldaterna som är på väg hem på permission och om de andra civila 

”julfirarna”, för att visa på hur detta terrordåd kränker julfriden.  

De två aktörerna som direkt får uttala sig i artiklarna är ögonvittnen samt 

David Kyd från IATA. Ögonvittnenas kommentarer riktar sig mer mot 

allmänheten och mot läsarens känslor, emedan David Kyds kommentarer mer 

försvarar flygbolaget och att det inte begåtts något misstag från deras sida. 

David Kyd tillåts dra huvudsakliga slutsatser i andra artikeln, denna flygkrasch 

hade många likheter med kraschen 1985 som utlöstes av en bomb. I den första 

artikeln är det inte någon som tillåts sammanfatta eller dra de huvudsakliga 

slutsatserna. Den artikeln är mer beskrivande och mindre analyserande än vad 

artikeln dagen därpå är.  

Journalisten har i första artikeln fokuserat på flygplanspassagerarna som 

amerikanska soldater på permission samt på andra vanliga människor på väg 

hem för att fira jul. Genom att skriva om offren på det här viset, så gör 

journalisten det lättare för oss som läsare att identifiera oss med offren.  

I den andra artikeln får vi redan i rubriken reda på att det som skett troligen var 

ett sabotage. Sedan flera år tillbaka har PanAm haft en hotbild över sig, skriver 

journalisten. I denna artikel beskrivs förövarna som tillhörande en muslimsk 

terrororganisation, som utförde dådet som hämnd på USA. David Kyd beskrivs 

som IATA: s chefstalesman och han verkar väldigt säker på vad han talar om 

och man ser honom som en säker källa.    

6.3.3. Svenska Dagbladet 

I den första artikeln är rubriken ”Jumbojetplan störtade i stad” och den 

rubriken finns på förstasidan i tidningen. Därefter fortsätter artikeln på sidan 

fyra och där är rubriken ”Jumbojet kraschade”. I den andra artikeln är rubriken 

mer skuldsökande ”Sabotage tros ha orsakat kraschen” och över den rubriken 

är det en mindre rubrik som lyder ”Minst 275 människor dödades”.  

De aktörer som förekommer i första artikeln är polisen, ögonvittnen samt 

passagerarna. Polisens uttalande om att många människor dödats 

kommenterades i artikeln. Passagerarna blir bara omtalade, det var några barn, 

studenter, soldater och andra människor som var på väg hem för att fira jul 

med sina familjer. Ögonvittnena och särskilt Mike Carnahan är den som tillåts 
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sammanfatta händelsen och dra de huvudsakliga slutsatserna. Ögonvittnet 

Carnahan representerar sig själv som individ och även staden Lockerbie, som 

en medborgare av staden.  

I den andra artikeln förekommer dessa aktörer; Amerikanska 

utrikesdepartementet, en iransk terrorgrupp, den iranske premiärministern 

Hossein Mousavi, den brittiske transportministern Paul Channon, den 

internationella lufttransportorganisationen IATA samt en anonym telefonaktör. 

Det är ingen aktör som får uttala sig direkt i artikeln, dock kommenterar 

journalisten flertalet aktörer. Amerikanska utrikesdepartementet hade mottagit 

hot mot sin ambassad i Helsingfors. Den iranske premiärministern nekade till 

att en terrorgrupp från hans land skulle ha placerat en bomb i jumbojeten samt 

den brittiske transportministern berättade att han hade ett team på plats för att 

undersöka orsakerna till katastrofen. IATA sade att sabotage var den troligaste 

orsaken till kraschen, vilket en anonym källa som hade ringt runt till de olika 

nyhetsbyråerna i London bekräftade. Den anonyma källan sade att ”Den 

islamiska revolutionens väktare” låg bakom sabotaget på flygplanet och att det 

var en hämnd för att USA skjutit ned ett iranskt passagerarplan. Den iranske 

premiärministern får representera Iran som nationalstat och även ett Iran som 

är emot terrorism. Den anonyme telefonaktören representerar terrordådet och 

både den brittiska transportministern och amerikanska utrikesdepartementen 

är dess motpoler och de representerar även sitt land och sitt folk. IATA får 

respresentera det utsatta flygbolaget PanAm och även de andra medlemmarna i 

flygorganisationen. 

I den första artikeln är det bara ögonvittnet Mike Carnaham som uttalar sig och 

hans kommentarer riktar sig till allmänheten och/eller läsaren av artikeln. I 

den andra artikeln är det fler aktörer, men ingen som får uttala sig direkt, utan 

deras utsagor kommenteras istället av journalisten i texten. Den iranske 

premiärministern förnekar bestämt i artikeln att hans land har något med 

terrordådet att göra och hans kommentarer riktar sig främst till de drabbade 

ländernas regeringar, det vill säga Storbritannien och USA. De som främst får 

komma till tals i artiklarna är ögonvittnen och den iranske premiärministern. 

De andra omnämns men får inte särskilt mycket utrymme.  
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Först omnämns händelsen som ”kraschen”, detta mest i den första artikeln, 

emedan i den andra artikeln skriver journalisten om sabotaget och vem som 

kan ha gjort det. De pratar om offren som barn, studenter och amerikanska 

soldater på permission. Detta ger bilden av ett fredligt flygplan som blev ansatt 

av en hemsk terrororganisation. Barnen och studenterna blir oskyldiga offer 

och terrororganisationen blir skurken. 

6.3.4. Generella slutsatser Lockerbie 

Det som är typiskt för artiklarna som handlar om Lockerbie är att de aktörer 

som representerar offren endast är från Lockerbie. De ombordvarande på 

planet kommenteras inte och inte heller kommer deras anhöriga till tals. Om de 

funnits med i artikeln hade även de stått som representant för offren. De 

ögonvittnen som förkommer i artiklarna är alla från den drabbade byn 

Lockerbie. Övriga personer som kommer till tals i artiklarna är representanter 

för de olika regeringarna samt flygbolaget och dess organisation IATA. USA 

representerar de ombordvarande offren på flygplanet genom sina aktörer. Den 

utomstående som tillåts kommentera händelsen är Irans premiärminister som 

förnekar att Iran skulle ha något samröre med terrordådet.   

6.4. Analys World Trade Center 11-12 September 2001 
Aftonbladet fick ut första nyheten om World Trade Center redan dagen, det vill 

säga den 11 september 2001. Artiklarna från Dagens Nyheter och Svenska 

Dagbladet börjar däremot dagen efter terrordådet, det vill säga 12-13 

september. Detta beroende på att de två tidningarna är morgontidningar och 

attackerna skedde på eftermiddagen.  

6.4.1. Aftonbladet 

Den första artikeln har en överrubrik som går över hela uppslaget och berör fler 

artiklar än just den vi valt att analysera. Underrubriken utgör den huvudsakliga 

rubriken för vår valda artikel. ”World Trade Center rasade i terrorattack mot 

USA i dag”. Den andra artikelns rubrik är ”…Och här hoppar de mot döden” 

efter det som kan kallas för huvudrubrik har de satt upp tre punkter med 

underrubriker, som förmedlar att det är krigstillstånd i USA samt att detta är 

ett av de värsta dåden i historien.  
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Det finns inga aktörer i artiklarna som gör några direkta uttalande utan alla är 

kommenterade av journalisten. I den första artikeln är det en talesman vid New 

Yorkbörsen som uttalar sig om hur det sett ut när planen flög in i byggnaderna. 

President George W Bushs uttalande om att landet uppenbarligen utsatts för en 

terroristhandling finns också med som en kommentar i den första artikeln. Den 

andra artikeln har en kommentar från president Bush som säger att ”Ni kan 

vara säkra på att USA kommer att jaga de fegisar som genomfört det här och 

straffa dem.”  

Talesmannen från New Yorkbörsen uttalar sig om vad han såg och han blir en 

representant för hela New Yorkbörsen. President Bush står som representant 

för nationalstaten USA.  

Det finns ingen representant för ”fiendesidan” som kommenteras i artiklarna. 

Dels för att det fortfarande spekuleras i vilka/vem som utfört attentaten. 

Samtidigt som det inte är direkt relevant i artiklarna då de är mer beskrivande 

av själva händelsen än av vad som ligger bakom. De som dock kommer till tals i 

artiklarna är alla representanter för dem som är direkt drabbade av 

terrordådet. 

De olika aktörerna får inte någon direkt beskrivning av journalisten. Det 

förutsätts att man känner till vem president Bush är. Den lexikala stilen som 

journalisten använder i artikeln är full av laddade ord som ”ofattbart” ”otroligt” 

”hemskt” ”fruktansvärt” för att beskriva det inträffade. Journalisten beskriver i 

texten mycket av de drabbades frågor och undran över hur det har kunnat ske. 

Rubriksättningen till artikeln ger även det en laddad bild av vad man kommer 

att få läsa. Laddade ord som ”död” väcker alltid intresse.  

Artiklarna kräver ingen tidigare förförståelse av händelserna för att man ska 

veta vad det är som skrivs. Båda artiklarna ger en tydlig bakgrund av själva 

händelserna och händelseförloppet, dock finns det inte med någon förklaring 

om vilka det är som kan ligga bakom attentaten. Det finns många spekulationer 

även om de inte står direkt att läsa i texten.  

6.4.2. Dagens Nyheter 

Rubriken från den första artikeln lyder ”Kapade plan blev dödliga vapen” och 

den andra artikelns rubrik var ”Jakten på de skyldiga trappas upp”. Enligt 
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rubrikerna är det tydligt att den första artikeln är mer beskrivande och att den 

andra mer är en jakt på syndabockar. När man läser artiklarna är båda två 

beskrivande, men det handlar mer om offren i första artikeln och mer om 

förövarna i den andra artikeln.   

De aktörer som förekommer i den första artikeln är USA:s president George W 

Bush, debattören Barbara Olson, Usama bin Ladin samt rådet för amerikansk-

islamiska relationer (CAIR). Olson satt i ett av de kapade planen som flög in i 

World Trade Building och hon ringde till sin man som är en av president Bush 

jurister och berättade om kaparna. President Bush sa att de ansvariga för 

attacken mot USA ska spåras upp och därefter straffas. I slutet av artikeln får 

rådet för amerikansk-islamiska rådet uttala sig och de fördömde attackerna och 

uppmanade sina medlemmar att hjälpa till vid det drabbade området. De 

uppmanade också sina medlemmar att undvika offentliga platser om de bar 

muslimska kläder.       

I den andra artikeln förekommer presidentens talesman Ari Fleischer, USA:s 

president George W Bush, försvarsminister Colin Powell, justitieminister John 

Ashcroft samt militanta muslimer. De aktörer som journalisten låter komma till 

tals genom kommenterar är Fleischer som hade uttalat sig om att Air Force One 

och Vita Huset också var tänkta mål för terroristerna. Det tror journalisten är 

anledningen till att presidenten flugit runt på flygbaserna istället för att stötta 

sitt skadade folk i Washington. Colin Powell får indirekt komma till tals i 

artikeln genom att journalisten beskriver att Powell har sagt att det underlättar 

för USA att NATO-länderna har gett USA sitt fulla stöd i kampen mot 

terrorism. Även ord från justitieminister John Ashcroft dyker upp i texten. Han 

säger att varje flygplan kapades av mellan tre till sex män med hjälp av olika 

knivar och bombhot. Journalisten skriver att allt fler tecken börjar tyda på att 

det är militanta muslimer som ligger bakom attacken. Han pekar på att man 

hittat en övergiven bil som innehöll koranen samt en instruktionsvideo om hur 

man flyger stora plan. Enligt en amerikansk tidning har polisen identifierat fem 

misstänka män, varav två är bröder, som tros ligga bakom ett av attentaten. 

Ingen muslim får dock säga något i artikeln.  

De olika aktörerna representerar olika saker. Det är uppenbart att president 

George W Bush och hans regering representerar det drabbade USA emedan bin 
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Ladin får representera de militanta terroristerna. Journalisten tar även in 

Olson som en aktör för att personifiera händelsen och även för att hon sa till sin 

man att kaparna bar kniv.  

De olika aktörernas kommentarer riktar sig mot olika saker. President George 

W Bush är den som lovar sitt land vedergällning och genom att göra det 

berättar han också för terroristerna att deras straff kommer inom en snar 

framtid. Genom sitt uttalande gör han klart att ingen bråkar med USA. De 

militanta muslimernas handling riktar sig emot västvärlden och dess 

befolkning. De vill ha förändring och vet inget annat sätt att uttrycka detta på.  

I båda artiklarna är det ingen särskild aktör som tillåts sammanfatta vad som 

hänt utan det gör istället journalisten åt oss. Hans skriver att just nu har vi 

dessa uppgifter om vad som hänt och han beskriver läget själv, istället för att 

låta någon aktör göra det. 

Aktörerna beskrivs på olika sätt av journalisten. USA som nation beskrivs som 

satt i krigstillstånd, presidenten beskrivs snarare med handlingar än med ord. 

Det står att han flögs till en avlägsen militärbas då attackerna inträffade och 

senare får man veta att han tänker leta upp attentatsmännen och straffa de 

skyldiga. I den andra artikeln har journalisten valt att beskriva terroristerna 

som militanta muslimer som kommer från Förenade Arabemiraten.  

Angående den lexikala stilen i artiklarna så beskrivs aktörerna på olika vis. 

Själva attacken kallas för ”… den sannolikt största terroristattacken 

någonsin…”, ”attackerna”, ”… när en samordnad terroraktion som saknar 

motstycke…”, ”… terroristattentatet.” samt ”Det nationella traumat…”. I den 

första artikeln skriver författaren att den skyldige till attentaten är Usama bin 

Ladin, vi citerar ”Ingen tvivlar på att det är den saudiske terroristen Usama bin 

Ladin som ligger bakom den största attacken mot USA sedan japanskt flyg 

anföll Pearl Harbor.”.  

Det är det enda de skriver om vem som ligger bakom attackerna i den första 

artikeln. I den andra artikeln skriver de om ”… krig mot terrorismen.”, 

”kaparna”, ”… militanta muslimer…” och att ”Jakten på de skyldiga har bara 

börjat.”. World Trade Center var en av de största symbolerna för det 

västerländska livet. Därför kan man se attacken som ett krig mellan det 
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västerländska livet och livet som fanatisk fundamentalist.       

6.4.3. Svenska Dagbladet 

Rubriken till den första artikeln lyder som följande, ”Mardröm som blev 

verklighet”. Den förmedlar inte direkt vad det är som har hänt samtidigt som 

den ger en känsla av att det inträffat något stort. Den andra artikelns rubrik ”Vi 

har träffat två mål” ger heller inte den en direkt förklaring av vad som inträffat 

även om man kan dra slutsatsen att det rör en stor nyhet.  

Det förekommer endast en aktör i första artikeln som gör ett direkt uttalande 

om det inträffade. Det är Abdel-Bari Atwan som är utgivare för den arabiska 

tidningen Quds al-Arabi. Sedan förekommer det aktörer i artikeln som är 

kommenterade av journalisten. Det är talibanernas utrikesminister som inte 

uppges med namn, samt brittiska BBC. Atwan representerar tidningen Quds al-

Arabi det vill säga en organisation. Hans uttalande: ”Vi fick information om att 

han planerade mycket, mycket stora attacker mot amerikanska intressen. Vi 

fick flera sådana varningar. Vi tog dem inte så allvarligt utan föredrog att se vad 

som skulle hända, innan vi rapporterade om det.” Detta citat riktar sig främst 

till USA men även till allmänheten. Journalisten kommenterar att detta är 

något som även brittiska BBC hade fått uppgifter om. Den talibanske 

utrikesministerns uttalande om att bin Ladin inte skulle vara terrorist och hålls 

fången av talibanerna riktar sig till USA, men också i andra hand till läsaren 

eftersom det står i artikeln. Man kan även se Usama bin Ladin som en aktör i 

artikeln trots att han inte får komma till tals eller inte heller direkt 

kommenteras av journalisten. Det är han som pekas ut till att ligga ansvarig 

bakom dådet.  

Den andra artikelns aktörer är Orrin G Hatch som är republikansk 

kongressledamot, som uppges som källa av journalisten. Vita husets 

presstalesman som inte uppges med namn samt Vincent Cannistraro, före detta 

chef för CIA: s antiterroristkommando.  

De som får komma till tals i den första artikeln är främst de som ses stå på 

samma sida som USA i det inträffade. Det som sägs är inte riktat som en direkt 

kritik mot USA, samtidigt som talibanernas utrikesminister reduceras till 

”någon” genom att hans namn inte finns utsatt i artikeln. Hans uttalande har 
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inte samma tyngd som de namngivna aktörerna.   

Journalistens beskrivning av de olika aktörerna i den första artikeln är olika 

beroende på vilken roll de spelar i sammanhanget. Talibanernas 

utrikesminister kommenteras inte vidare på något sätt och inte heller Abdel al-

Arabi ges mycket mer utrymme än vad det är han representerar och vad hans 

roll är på tidningen.  

Den aktör som ges mest uppmärksamhet trots att han inte gör något uttalande i 

artikeln är Usama bin Ladin. Journalisten ger bakgrundsinformation om bin 

Ladins person, hans släkt och hans samröre med olika organisationer och 

regeringar. Olika terrordåd hans anklagas för, samt vad som sägs vara hans 

agenda, hans mål att bedriva heligt krig gentemot USA. Han beskrivs med 

orden ”saudisk miljonär” ”terrorledaren” ”byggnadsingenjören” och 

”jordbrukaren” ”son av 20 till en affärsman”. USA i sin tur beskrivs som hans 

ärkefiende, vilket indirekt ger bin Ladin benämningen ärkefiende till USA.   

Även i den andra artikeln ger journalisten en bakgrundsinformation om bin 

Ladin. Staden Boston pekas ut av andra tidningar som en möjlig bas för 

planeringen av attackerna. Det som tidningarna anser peka på att dessa 

uppgifter stämmer, är att bin Ladin har flera släktingar i Boston, bland annat 

en bror.  

Artiklarna ger en beskrivande bild av den utpekade huvudmisstänkta, Usama 

bin Ladin. Dock förutsätts det att läsaren har tidigare förkunskaper av vissa 

händelser som artikeln uppger att bin Ladin varit inblandad i, för kring dessa 

ges det inte någon större information. Som läsare förutsätts man också ha en 

inblick i talibanernas verksamhet samt varifrån de verkar. Detta för att veta 

vilken relevans talibanernas utrikesminister uttalande har, även om det i 

artikeln kommenteras i förbifarten som en relevant information. Själva 

attackerna beskrivs inte heller i artiklarna utan det är något som man förutsätts 

redan känna till. Det som står är mer information om vad som sker runt 

omkring, efter attackerna.  

6.4.4. Generella slutsatser World Trade Center 

Generellt för artiklarna om World Trade Center är att journalisterna har valt att 

personifiera terrorismen genom Usama bin Ladin. Han blir den representant 
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för terrordådet och ses som ansvarig för det inträffade.  Det som är gemensamt 

för alla aktörer är att det inte är någon som gör ett direkt uttalande, de uppges 

som källor samt kommenteras av journalisten. 

6.5. Svar på frågeställningar 

6.5.1. Svar frågeställning ett: Finns det några likheter och/eller 

skillnader hur man skrev om terrorism vid de olika terrordåden? 

Majoriteten av alla artiklar första dagen är av en beskrivande art på 

händelseförloppet. Dagen efter är artiklarna generellt mer inriktade på 

frågorna: Vilka ligger bakom och varför genomförde de terroraktionen? Då 

påbörjas en jakt på de skyldiga och detta är mycket tydligt i World Trade Center 

då president Bush svär att hämnas på ”fegisarna”.   

World Trade Center och München är båda starka symboliska mål samtidigt 

som det är starka kommunikativa offer. World Trade Center står för 

kapitalismen i USA men även som symbol för västvärlden och våra värderingar. 

OS i München är en symbol för sportsmannaanda och gemenskap. Även 

Lockerbie är ett starkt kommunikativt offer. Terrordådet drabbar människor 

mitt i deras julfirande och julen är en tradition som har starkt fäste i 

västvärlden. Julen står för gemenskap och är en hyllning till familjen. 

Vi har tidigare tagit upp i teorikapitlet om att diskurs kan definieras som 

institutionell kunskapsproduktion. Vi använder oss av medierna i vårt dagliga 

liv och har satt ett stort förtroende till att det som rapporterats i dem har ett 

högt sanningsvärde, våra uppfattningar påverkas av det som står i 

nyhetstexten.49  

Foucault menar att makt inte är något man äger eller har utan det är något man 

tillskrivs. Makten är både produktiv men samtidigt begränsande. Vår 

samhälleliga kontext påverkas av makten samtidigt som den påverkar makten. 

Vår kunskap är kontingent och påverkas av den diskurs vi befinner oss i.50 Vi 

tillskriver medierna makt genom att ha ett högt förtroende över det som skrivs i 

                                                   

49 Larsson & Ekström 2000:201 

50 Heradstveit 2000:20,45 
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texten. Vi tar till oss nyheterna som kunskap. Detta blir tydligt när det kommer 

till World Trade Center-tragedin.  Medierna har lärt oss att starkt förknippa 

terrorism med en person, Usama bin Ladin. Han representerar inte bara sig 

själv som person, utan är starkt förknippad med terrorism och sin muslimska 

religion samt sin inblandning i al Qaida. Fokus ligger mer på hans 

bakgrundshistoria, det skrivs mer om hans familj och utbildning än vad det 

skrivs om den bakomliggande konflikten. Detta är vår kontingenta 

världsuppfattning och indirekt gör det att vår syn på muslimer som hot mot 

västvärlden förverkligas.  

Vid de andra händelserna som vi valt att ta upp så talar media mer om den 

grupp som utfört dåden. Black September pekas ut som gemensamt ansvariga 

för händelserna vid München-OS. Media väljer inte ut någon särskild till att 

bära hela ansvaret.   

När man börjar titta på den lexikala stilen med början med artiklarna om OS i 

München -72 kan man se att benämningarna på terroristerna ändras över tid. 

Svenska dagbladet är den tidning som sticker ut genom att kalla terroristerna 

arabiska terrorister och araber. Aftonbladet och Dagens Nyheter däremot har 

valt att konsekvent genom artiklarna kalla dem för gerillamän. Går man vidare 

till artiklarna från Lockerbie 1988 kan man se att de attentatsmän som 

misstänks för bombattentatet kallas för sabotörer och terrorister. Det 

spekuleras även tidigt om dessa kan vara muslimer och journalisten namnger 

ett antal organisationer som skulle kunna ligga bakom bombattentatet. När det 

kommer till World Trade Center 2001 kallas förövarna av media för militanta 

muslimer.      

Benämningen gerillamän har idag en mer positiv innebörd i vår konstituerande 

diskurs.51 Gerillamän har mer kommit att bli förknippad att stå på folkets sida 

som frihetskämpar som slåss mot förtryck, detta även om verkligheten ser 

annorlunda ut. Vi tror inte att folket som lever på ställen där det finns 

gerillamän betraktar dessa som alltigenom goda, exempelvis Colombia där flera 

gerillor har sin huvudsakliga inkomst genom knarkhandel och kidnappning.  

                                                   

51 Bergström & Boréus 2005:67 
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Det finns en väl befäst uppfattning om att språket i dagens nyhetsartiklar är 

grövre och mer beskrivande jämfört med för ett par år sedan. Detta är dock 

inget vi kan se i vår analys utan vårt resultat är det motsatta. Alla händelser 

beskrivs med starka ord oavsett vilket årtal det är skrivet. Dock kan man se en 

skillnad i nyhetsartiklarna på så sätt att över tid så ändras journalistens 

inblandning i texten. Man kan säga att jämfört med München -72 och World 

Trade Center -01 så har journalisten indirekt blivit en outtalad aktör i World 

Trade Centerartiklarna. Journalisten tycker mycket och lägger med sina egna 

reflektioner i nyhetstexten. Kvalitén på texten har också försämrats, inte 

lexikalt men genom att innehålla stavfel i artiklarna som handlar om World 

Trade Center. Vad detta beror på kan vi bara spekulera om, dock tror vi att det 

finns ett samband mellan personalminskningar och därav mindre tid för 

redigering. 

En skillnad som finns mellan artiklarna är att de som handlar om München är 

de enda som har med direkta citat från terroristerna. De tillåts tala för sin sak. 

”Släpp våra vänner ur Israels fängelser annars dödar vi era idrottsmän.”  

Aftonbladet är även den tidning som utmärker sig redan från första händelsen, 

München-OS 1972. De utmärker sig genom att personifiera artiklarna, detta 

genom att låta personer som läsaren lätt kan identifiera sig med att uttala sig 

om händelsen, till exempel svenske brottaren Pelle Svensson. 

Medierna har idag en färdig berättelse, ett narrativ som de följer vid 

terroristdåd. Medierna reagerar därför på ett förutsägbart/färdigt sätt. Man kan 

säga att de har en autopilot för terrordåd. Även om man inte vet vilka som 

ligger bakom en aktion som drabbar västerlänningar utgår man i första hand 

från att det är islamiska terrorister som ligger bakom attentatet. När en 

händelse får mycket uppmärksamhet börjar medierna spekulera. De hittar olika 

etiketter på terroristerna. När ett terrorattentat inträffar hamnar det längst 

fram i nyhetsvärderingen och går förbi hela gate-keeperfunktionen. Beroende 

på händelsens art tar det olika lång tid innan denna funktion åter börjar 

praktiseras för händelsen.   

Likheter mellan de dåd vi valt att titta närmare på är beroendeförhållandet 

mellan medier och terrorism; terrorism är strategisk kommunikation. 

Terroristerna vet att media kommer att sätta terrordådet högst på agendan och 

 45 



det är därför som det lönar sig med terrordåd för terroristerna. En diskussion 

kan därför föras om vad som skulle ske om media slutade att rapportera om 

terrordåd. Då skulle själva poängen med terrordådet försvinna och det skulle 

därför inte löna sig att utföra dem. Denna diskussion sträcker sig dock utanför 

vår avgränsning och därför kommer vi ej att diskutera detta ytterligare.  

Beroende på vilken diskurs man lever i så har man en viss socialiserad 

världsuppfattning. Vi lever i Sverige, i västvärlden och ser på världen ur vårt 

perspektiv och därför rapporterar medierna nyheter på ett sätt som passar vår 

verklighetsuppfattning. Detta innebär att vår värld är kontingent och även vår 

uppfattning om terrorism och terrorister. Begreppet terrorism har de senaste 

åren, efter World Trade Center, förändrats genom att Usama bin Ladin och al 

Qaida har blivit synonymt med terrorism och indirekt har även religionen islam 

knutits till terrorismen. Det har en stor betydelse för muslimer. Denna 

diskussion är inte aktuell för vårt syfte med uppsatsen, utan vi lämnar det till 

vidare forskning. 

6.5.2. Svar frågeställning två: Skiljer sig det journalistiska språket 

genom åren? Hur representeras terroristerna och offren i 

artiklarna? 

För att ta reda på svaret till denna frågeställning har vi undersökt hur 

tidningarna har representerat terroristerna genom alla tre terrordåd och även 

hur tidningarna har beskrivit offren. Här under följer de resultat vi erhållit och 

det avslutas med en sammanfattning av representationen.   
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 Representation av terroristerna genom tiderna                                  TABELL. 1 

München 1972 

Aftonbladet Dagens Nyheter Svenska 
Dagbladet 

13 Gerillamän 10 Palestinierna  Gerillajakt 

  8 Terrorister 7  (palestinska) Gerillamän Arabiska 
terroristerna 

  2 Araberna 5 Gerillamän 5 Terrorister 

Arabterrorist 2 Terroristerna 9 Araber  

Arabiska 
kidnappare 

Gerillaaktivister ”De 
tillfångatagna är 
20-åriga 
studenter” 

Arabgerillan Palestinska attacken  

Svarta 
Septemberröre
lsen 

Palestinska gerillarörelser  

Terrororganisa
tion 

  

 

I München används ordet ”gerillamännen” främst för att beskriva terroristerna. 

Ordet har en något bättre klang än vad terrorist har, eftersom gerilla i vår 

sociala kontext har betydelsen upprorsmakare. Därefter förekommer orden 

terrorister och efter det araber och palestinier som delar tredjeplatsen gällande 

att vara det mest förekommande ordet i artiklarna. Det är en reproducerande 

diskursiv praktik att araber förekommer i alla våra tre terrordåd.      
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   TABELL. 2                                          

Lockerbie 1988 

Aftonbladet Dagens Nyheter Svenska Dagbladet 

2 Terrordåd 5 Sabotage 6 Sabotage 

2 Sabotage Attentatsman Attentat 

Terroristerna Terrorister Terrordåd 

2 Palestinsk 
terroristgrupp 

”Anonym man” Terrororganisation 

Abu Nidal Terrorattacker Extrem palestinsk 
terrororganisation 

Arabiskt ursprung ”Terrorgrupper i 
Mellanöstern” 

”Den islamiska 
revolutionens 

väktare” 

Terrordåd ”Den islamiska 
revolutionens 

väktare” 

Iransk grupp 

”Beskyddare av 
Islams revolution” 

 Anonym person 

”Heroisk avrättning”   

Bombdådet   

 

I Lockerbie är det mest förekommande ordet sabotage och det finns i alla tre 

artiklarna. Gärningsmännen beskrivs som en palestinsk terrororganisation och 

i alla artiklarna förekommer ”den islamiska revolutionens väktare” som en 

eventuell utpekad gärningsman. En anonym man ringde in till redaktionerna 

och tog på sig terrordådet och sade sig vara från just den gruppen. Även här i 

Lockerbie förekommer alltså gärningsmän som säger sig tillhöra religionen 

Islam och säger sig kämpa för den, trots att vi snarare tycker att de förringar 

islams värde genom att kriga i dess namn i västerländskt perspektiv.   
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TABELL. 3                                 

World Trade Center 2001 

Aftonbladet Dagens Nyheter Svenska Dagbladet 

9 Terroristattack 10 Terrorattacken 15 Saudisk miljonär 
misstänks  

2 Terrordådet Terroraktion 6 Usama bin Ladin 

3 Terrorister 2 Kaparna 4 Terroristerna 

2 Kaparna 3 Terroristattentat 14 Terroristattacker 

Fegisar Terroristerna Heliga krigare mot 
Väst 

 Saudiske terroristen 
Usama bin Ladin 

Gerillakämpar 

 4 De skyldiga 2 Kapare 

 Militanta muslimer 2 Arabiskt 
ursprung/araber 

 2 misstänkta män Bröder från 
Förenade 

Arabemiraten 

 ”bröder från 
Förenade 

Arabemiraten” 

Misstänkta 
gärningsmän 

  2 Islamiska 
terrororganisationen 

al Qaida 

  Terrordåden 

  Terroristjakten 

 

Gällande ordvalen i World Trade Centerattackerna är det mest vanligt 

förekommande ordet terroristattacker. Det näst mest förekommande ordet är al 

Qaida- ledaren Usama bin Ladin. Han förekommer inte i Aftonbladets artikel 

dag ett men han finns med den andra dagen för Aftonbladet och i första dagen 
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för Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet.  Svenska Dagbladets artiklar skiljer 

sig från de andra två tidningarna eftersom Svenska Dagbladet direkt fokuserar 

på bin Ladin istället för på själva terrordådet, som hamnar ute i periferin. 

Dagens Nyheter och Aftonbladet koncentrerar sig mer på att beskriva vad som 

skett än på vem som ligger bakom, i alla fall under första artikeln. I andra 

artikeln är även de mer sökande efter den skyldige och man får läsa att USA via 

George W Bush förklarar terroristerna för fegisar och att presidenten lovar att 

hämnas. Det är också bara Svenska Dagbladet som på ett ställe använder sig av 

ordet gerillakämpar och med det ordet förklarar de vad Usama bin Ladin gjorde 

innan World Trade Center.   
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Representation av offren genom tiderna                  TABELL. 4                                          

München 1972 

Aftonbladet Dagens Nyheter Svenska Dagbladet 

Olympier från Israel Blodbad på gisslan 4 Gisslan 

2 Idrottsmän som 
gisslan 

3 Israeliska 
idrottsmän 

3 Israeliska 
idrottsmän 

4 OS-deltagare från 
Israel 

Tysk polisman 
dödades 

3 fångarna 

2 Israeler Helikopterförare 
svårt skadad 

2 Västtysk polisman 

5 Israel Massakern 2 Blodbadet 

3 Israels manliga 
OS-trupp 

10 (israeliska) 
gisslan 

Massakern 

”Israeliska 
brottningstränaren 
Moshe Weinburg 

som låg i sin säng” 

6 Israeler  Människoliv 

Gisslan Onödiga offer Israeler  

Västtysk polisman 11 Israel  Israel 

Piloten död i 
söndersprängd 

helikopter 

  

Andrepilot svårt 
skadad 

  

 

Offren under Münchendramat betecknas främst som idrottsmän och som 

olympier från Israel. När journalisten beskriver offren tar han gärna med 

meningar som att brottningstränaren låg i sin säng när de sköt honom. Ord 

som gisslan och fångarna figurerar även de flera gånger i de olika artiklarna. På 

flera ställen i artiklarna om München står det att israelerna var bakbundna och 

försedda med ögonbindel, vilket ytterligare förstärker bilden av dem som 

sårbara offer utan eget inflytande över sina liv. 
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TABELL. 5                             

Lockerbie 1988 

Aftonbladet Dagens Nyheter Svenska Dagbladet 

3 Julresenärer Amerikanskt 
passagerarplan 

”Jumbojet med 258 
personer ombord” 

4 Invånare i 
Lockerbie 

”de 258 ombord” 2 Barn 

Dödade bland 
ortsbefolkningen 

4 Invånare/ortsbor 2 Passagerarna 

Kroppar Dödsoffer ”stort antal 
människor dödats” 

Besättningsmän 2 Passagerare Överlevande 

5 Passagerare Vuxna Studenter 

Småbarn 2 Barn 2 ”Amerikanska 
soldater på väg hem” 

FN-kommissarien besättningen ”Samtliga 
ombordvarandes 

dödades” 

Elitstudenter 2 Amerikanska 
soldater 

Piloten 

3 Amerikanska 
Utrikesdepartement

ets anställda 

”människor på väg 
hem att fira jul” 

 

Höga företagsledare 3 Piloten  

Finsk kvinna Svensk diplomat  

”Spår efter 
mänskligt liv som 

upphört” 

Amerikanska 
diplomater 

 

 2 kroppar  

 ”de 258 omkom”  

 Studenter  
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I flygkraschen vid Lockerbie förekommer många känsloväckande meningar 

som handlar om att passagerarna var barn och studenter och amerikanska 

soldater på väg hem för att fira jul. Detta sabotage, detta terrordåd förstörde 

idyllen för de 258 passagerarna på jumbojeten. Dådet var inte bara en bomb på 

ett plan utan representerar att julen som högtid blev hädad av 

terroristerna/sabotörerna.  

 53 



TABELL. 6                                

World Trade Center 2001 

Aftonbladet Dagens Nyheter Svenska Dagbladet 

7 World Trade 
Center 

4 World Trade 
Center 

”ett verkligt 
ragnarök” 

7 Pentagon 3 Pentagon ”massiva förluster i 
döda och sårade” 

”lamslog USA” 6 ”människor som 
dödats” 

”de kapade planen” 

2 ”döda och 
skadade” 

Nationen (USA)  

5 Tusentals 
människor omkom 

5 kapat 
passagerarplan 

 

4 ”flera människor 
hade hoppat ut 

genom fönstren” 

Dödade 
passagerarna 

 

Kroppar Barbara Olson  

Brandmän ”sårade och 
skräckslagna 
människor” 

 

”Två flygplan fulla 
av passagerare” 

”människor hoppade 
från höga höjder” 

 

”inte långt från 
Wall-Street och 

frihetsgudinnan” 

2 Offren  

 ”Tiotusen 
människor har 

omkommit” 

 

 ”över 450 
räddningsarbetare 

tros ha omkommit i 
räddningsarbetet” 

 

 ”döda poliser”  
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Svenska dagbladets artiklar handlar inte om själva händelsen utan de ägnar sig 

åt att förklara vem bin Ladin är och hans levnadshistoria. De lägger även 

mycket krut på att förklara vad som ska hända nu, gällande USA:s 

vedergällning mot terroristerna och även kriget mot terrorismen. Både Svenska 

Dagbladet och Aftonbladet använder sig av metaforer för att förklara 

händelsen. Svenska Dagbladet skriver om terrordådet som ”ett verkligt 

ragnarök” och Aftonbladet skriver att terroristattacken skedde ”inte långt ifrån 

Wall-Street och Frihetsgudinnan”.  

6.5.3. Sammanfattning av frågeställning två 

Det handlar nästan alltid om araber då man representerar terroristerna i 

artiklarna. Detta är särskilt tydligt i de första artiklarna vid München 1972 då 

tidningarna skriver om ”arabgerillan”, ”araberna” samt ”Palestinska 

terrorister”. När det gäller flygkraschen i Lockerbie 1988 är det även där en 

palestinsk terrororganisation som misstänks och där tar en organisation som 

heter ”Den islamiska revolutionens väktare” på sig terrordådet. I Lockerbie 

talar man främst om sabotage men också mycket om en extrem palestinsk 

terrororganisation och om araber. I World Trade Center är det vanligaste 

förekommande ordet terroristattacker.  

Första dagen koncentrerar tidningarna sig på att beskriva vad som skett och 

andra dagen att leta efter misstänkta. Här skiljer sig Svenska Dagbladet från de 

två andra eftersom den tidningen redan dag ett beskriver den misstänkte 

gärningsmannen istället för att lägga fokus på vad som skett. Det näst 

vanligaste ordet är al Qaidas ledare Usama bin Ladin som finns med redan dag 

ett i båda morgontidningarna. Det är också bara Svenska Dagbladet som på ett 

ställe använder sig av ordet gerillakämpar och med det ordet förklarar de vad 

bin Ladin gjorde innan World Trade Center. Ordet gerillakämpar har annars 

inte förekommit sedan München 1972. Det är även i World Trade Center som vi 

får läsa om militanta muslimer för första gången. Militanta muslimer är idag en 

självklar beteckning på alla de självmordsbombare med flera som figurerar i vår 

sociala kontext. 
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Genom både München och Lockerbie beskrivs terroristerna som en grupp av 

människor, till exempel terrorister, arabgerilla och palestinsk terrorgrupp. I 

World Trade Center däremot får Usama bin Ladin själv stå som symbol för 

terrorattacken. Han blir en representant för muslimska terrororganisationer 

och han beskrivs som ledaren och den ekonomiskt ansvarige för dåden.  

När tidningarna beskriver offren talar de om dem som utsatta och oskyldiga. I 

München till exempel beskrivs de tillfångatagna israelerna som ”israeliska 

olympier”, ”idrottsmän” samt som bakbundna, ögonbindelförsedda 

fångar/gisslan. Det gör att man som läsare förstår kontexten, gerillamännen är 

de onda och de israeliska olympierna är de goda. I Lockerbie beskrivs offren 

som barn, studenter och militärer på väg hem för att fira jul. Studenterna är 

elitstudenter från ett fint universitet i USA och barnen är ju barn 

(förbjudet/omoraliskt/hemskt att döda barn) och soldaterna är på väg hem på 

permission.  

I World Trade Center har de inte ”namngett” offren på samma vis som i de 

tidigare terrordåden. Här pratar de istället om ”tusentals människor som 

omkommit”, offren, räddningsarbetare etcetera. Det viktigaste ordet på offren 

är just människor och vad gör det då terroristerna till? Terroristerna är inte 

längre människor utan de är ”terrorister”, ”kaparna” och ”militanta muslimer”.  

Undantaget är bin Ladin som är den terrorist som nämns vid namn och står 

som representant för hela den militanta muslimska rörelsen. Tidningarna 

beskriver även två av terroristerna som bröder med pass från Förenade 

Arabemiraten. Än en gång sätter tidningarna fokus på att det är folkgruppen 

araber som är emot västvärlden och vårt sätt att leva.  
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7. Slutdiskussion 

I vår uppsats har vi valt artiklar från tidningar som kan ses som mainstream 

medier i vårt samhälle. Genom artiklarna och tidningarna fångar vi upp en bild 

av den diskurs vi befinner oss i. Man kan kalla det för mittfåran. Språket och 

innehållet i de utvalda medierna liknar varandra och speglar den allmänna 

uppfattningen. Det finns alltid medier som befinner sig mer i periferin och som 

har en annan synvinkel på händelsen, men som inte räknas som ett tillförlitligt 

medium. Detta för att de ses som smala medier som endast fångar upp en viss 

åsikt. Våra analyser speglar det allmänna mönstret för hur terrorattacker 

behandlas i medierna. Det allmänna mönstret kan ses som en diskurs för 

terrorism i medierna. 

Terrorism lever i ett beroendeförhållande till massmedia. Det är en ståndpunkt 

som står helt klar för oss efter att vi har genomfört vår empiriska uppsats. Om 

massmedia skulle sluta rapportera om terrordåd skulle terroraktioner förlora 

sitt värde för terroristerna som deras huvudsakliga kommunikationsform. 

Enligt tidningarnas nyhetsvärdering toppar dock terroraktioner listan på vad 

som är värt att skriva om. Det gör att det är svårt att ens ge ett förslag om att 

massmedia ska sluta rapportera om terrordåd eftersom terror säljer - rejält!  

7.1. Kontingens 

En teoretisk utgångspunkt som vi haft i vår uppsats är att vår värld är 

kontingent och med det menar vi att vår identitet, våra relationer och vår 

kunskap är på ett visst sätt just nu, men att de kunde ha varit på ett annat sätt. 

Vi lever i västvärlden och har därför en bestämd uppfattning om hur världen 

borde vara och dessa uppfattningar både konstitueras och blir konstituerande 

då massmedia skriver sina artiklar. Eftersom de oftast är uppvuxna i samma 

sociala kontext som sina läsare skriver de om händelser ur den kontext som vi 

är vana vid. Det är naturligt för dem att gissa att militanta muslimer ligger 

bakom terrorattacker eftersom det är vad de har lärt sig av sin omvärld, av sin 

tidning och av sina lärare. Detta ger att manuset redan är färdigskrivet då 

terrorattacken sker, de behöver bara fylla i några uppgifter som till exempel vad 

som skett och vart. Resten är redan ifyllt och det vet terroristerna om, manuset 

är redan skrivet i tidningarna, terroristerna behöver bara addera våldet. 
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Ett av våra huvudresultat är att det finns en likhet mellan alla tidningar är att 

terrordåd får stort utrymme så fort det sker och det vet terroristerna om! Det 

kan vara en av orsakerna till att terrordåd sker nästan varje dag. 

Självmordsbombare, attacker och gisslantaganden, allt är en form av 

kommunikation från terroristernas sida. Terrorism är deras sätt att nå ut, deras 

sätt att få uppmärksamhet för sin sak. I vårt teorikapitel tog vi upp att 

terrorister är marginella grupper som inte har möjlighet att komma till tals i 

vanliga kanaler och därför genomför de sina terrordåd. Terrordåd är ett av 

deras sätt att tvinga allmänheten och omvärlden att lyssna på dem.  

Vi funderade på om att man skulle kunna minska antalet terrordåd genom att 

ge dessa marginella grupper fler möjligheter att uttrycka sig och sina åsikter 

genom de konventionella kanalerna till exempel radio, tv och tidningar. Men 

efter en intern diskussion kom vi fram till att man inte kan se på saken så 

svart/vitt. Om det hade varit en av lösningarna på problemen hade det redan 

skett.  

Vi är medvetna om att det inte går att göra en fullständigt objektiv 

undersökning, till exempel är språket aldrig neutralt och inte de som 

undersöker heller. Ett ord som vi författare har funderat mycket över är själva 

ordet terrorist. För oss är terrorist ett negativt ord och genom att använda ordet 

för att beskriva vissa personer erkänner vi tidigare forskares definitioner och 

utgår själva från dem. Vi har redan gett de attackerande personerna ett alias. 

De är terrorister vilket är liktydigt med att de hör till den onda sidan och att vi 

hör till den goda sidan. Om man däremot skulle åka till Mellanöstern skulle 

förmodligen ordet terrorist inte förekomma, utan de skulle istället prata om 

frihetskämpar och martyrer. Språkbruket förändras beroende på vilken diskurs 

man lever i.   

Det finns en common sense att vårt språkbruk har blivit allt grövre genom åren. 

Det är en åsikt vi inte kan stå bakom när vi talar om terrordåd. Vi anser att 

språket inte förändrats genom åren, utan ser snarare att svenska tidningarna 

har ett begränsat nästan bibliskt vokabulär som gäller vid terrordåd. När en 

journalist skriver om terrorism och terrordåd blir det ett högtidligt och 

gripande språk. Exempel på detta är ”Blodbad på gisslan” som är huvudnyheten 

i Dagens Nyheter dagen efter fritagningsförsöket vid München OS 1972.  
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7.2. Världsuppfattning 

Ett resultat som vi har kommit fram till är att terrorism och terrorister är 

nästan likställda med araber och muslimer. I München handlade det om 

palestinska gerillamän, i Lockerbie om ”den islamiska revolutionens väktare” 

och i World Trade Center om ”militanta muslimer” och al Qaida. Denna 

sammankoppling mellan religionen islam och terrorism är ett spännande ämne 

som vi gärna ser mer forskning om.  

Enligt vår världsuppfattning har terrorism blivit synonymt med islam och 

muslimer, men vår uppfattning av verkligheten är ett resultat av att medierna 

har gjort denna diskursiva koppling i vårt samhälle. Vår syn på terrorism kunde 

ha varit en annan, till exempel att man kopplade terrorism till global fattigdom 

eller till patriarkal terrorism. Terrorism utövas nästan bara av män, med 

undantag av några få självmordsbombare som är kvinnor. Det är denna 

”självklara” koppling mellan terrorism och islam som är vår nuvarande 

diskursiva praktik.  

Om man tittar några år tillbaks i tiden var den gängse uppfattningen att 

västvärlden och USA var gott och att Sovjetunionen var de onda. Uppfattningen 

om vilka som är goda respektive onda ändras då och då men just nu är 

militanta muslimer/terrorister de onda och västvärlden och USA de goda. 

Denna uppfattning skapas och konstitueras av journalisterna och man kan 

tycka att de gör det lätt för sig genom att likställa alla terrorister med militanta 

muslimer. Frågan är om journalisten verkligen tar sitt normativa ansvar i 

denna fråga.   

Ett annat huvudresultat är att offren oftare beskrivs som individer än vad 

terroristerna gör. Undantaget är Usama bin Ladin som själv fick stå för 

attentatet mot World Trade Center. I München skriver man om 

brottningstränaren, om Pelle Svensson, medan terroristerna beskrivs som 

arabgerillan och terroristerna. Som läsare får man ett ansikte på offren genom 

personifiering, men inget av terroristerna. De beskrivs istället tillsammans som 

terrorister, undantagsvis bin Ladin.  
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7.3. Förslag till vidare forskning 

Vad skulle ske om media slutade att rapportera om terrordåd? Då skulle själva 

poängen med dådet som kommunikationsform försvinna och det skulle därför 

inte löna sig att utföra dem. Denna diskussion sträcker sig dock utanför vår 

avgränsning men är ett väldigt intressant ämne som vi gärna skulle se vidare 

forskning i.  

Begreppet terrorism har de senaste åren efter World Trade Center förändrats 

genom att Usama bin Ladin och Al Qaida har blivit synonymt med terrorism 

och indirekt har även religionen islam knutits till terrorismen. Det har en stor 

betydelse för muslimer och det tycker vi är väldigt intressant och skulle gärna 

se vidare forskning på området. 
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8. Sammanfattning 

Uppsatsens upplägg är att vi har gjort en diskursiv innehållsanalys på ett antal 

utvalda artiklar ur svensk dagspress. Vi har tittat på det lexikala innehållet och 

på aktörer vid tre olika terroristdåd som inträffat under tre olika decennier, 

München-72, Lockerbie-88 och world Trade Center-01. När det kommer till 

diskursanalys har vi använt oss av Jörgensen och Phillips 2001. Störst fokus i 

syftet ligger på beroendeförhållandet mellan terrorism och massmedier. Detta 

för att sedan genom våra frågeställningar se om medierna beskriver terrorism 

på olika sätt beroende på årtal. Uppsatsen är en kvalitativ innehållsanalys och 

vi har besvarat våra frågeställningar genom tidningsmaterial från tidningarna 

Aftonbladet, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet.  

Frågeställning 1. Finns det några likheter och/eller skillnader hur man skrev 

om terrorism i de olika tidningarna vid terrordåden?  

De första artiklarna om de olika händelserna är alla av en beskrivande art. De 

beskriver vad som har hänt. Andra dagen är artiklarna mer inriktade på att 

hitta de skyldiga och vad som tros vara den bakomliggande orsaken. Det som 

ändrats över tid är på vilket sätt terroristerna benämns i artiklarna.  

Det finns en väl befäst uppfattning om att språket i dagens nyhetsartiklar är 

grövre och mer beskrivande jämfört med för ett par år sedan. Detta är dock 

inget vi kan se i vår analys utan vårt resultat är det motsatta. Alla händelser 

beskrivs med starka ord oavsett vilket årtal det är skrivet. 

Frågeställning 2. Skiljer sig det journalistiska språket genom åren? Hur 

representeras aktörerna i artiklarna? 

Den största likheten i det lexikala språket är att språket i de olika artiklarna är 

lika dramatiskt och målande oavsett vilket årtal eller händelse det handlar om. 

Skillnaden är valet av ord som beskriver de olika händelserna. 

Det handlar nästan alltid om araber då man representerar terroristerna i 

artiklarna. Detta är särskilt tydligt i de första artiklarna vid München 1972 då 

tidningarna skriver om ”arabgerillan”, ”araberna” samt” Palestinska 

Terrorister”.  
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