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Abstract 
Denna uppsats är en studie av rapporteringen av terroristattentaten i Madrid 2004, London 

2005 och Moskva 2010 i Dagens Nyheter. Genom Van Dijk och Faircloughs diskursanalys 

har jag analyserat fem artiklar ifrån morgontidningen. Med anledning till fördelningen mellan 

väst och öst, och bilden som skapats av dessa i media, har jag gjort en studie i ”vi” och ”dem” 

relaterade perspektiv. Där Madrid och London fått representera det västerländska medan 

Moskva stått för det österländska. Syftet med analysen har varit att belysa huvuddrag, 

skillnader, likheter och ideologiska grunder i samtliga artiklar. Min teoretiska grund återfinns 

i nyhetsvärden och maktrelaterade perspektiv, där jag inriktat mig på ett eurocentrisk samt 

etnocentriskt tankesystem.  

 

För samtliga av mina fem artiklar återfanns det huvudsakliga syftet i att sammanställa och 

återberätta för de aktuella händelseförloppen. Skillnaderna speglades i framställningen av 

Spanien och Storbritannien som solida, rationella och förberedda. Medan rapporterna om 

Ryssland präglades av mörker och dysterhet, där myndigheterna framställdes som vanvettiga 

och osäkra. Madrid och London sammankopplades ofta till andra europeiska nationer och inte 

minst den svenska. Gemenskap och solidariska uttryck präglade rapporteringarna om dessa 

medan den mentala föreställningen om Ryssland som en nation i fjärran öster formade 

artiklarna och skapade en kulturell och social distansering. De ideologiska förklaringarna 

återfinns i den allmänna tron om en centraliserad världsbild där den eurocentriska bilden 

förstorar och förfinar föreställningarna om en tillhörighet inom de västerländska gränserna, 

som skapar en gruppering vilket främjar distanseringen gränserna emellan. En distansering 

media är med och reproducerar.  
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1. Inledning 
”Om terrorn är röd eller brun är likgiltigt när allt kommer omkring, det är samma 

kollektivistiska, intoleranta, frihetsfientliga och i sista hand våldsamma andliga inställning.” 

Franz Josef Strauss1 

 

Efter den 11 september 2001 har människor i främst de västerländska delarna av världen allt 

mer tagit del av terrorismens korteger. Människor överöses av både internationella som 

nationella mediers inslag av ett begrepp som bland de yngre följarna skulle kunna tolkas som 

ett nymyntat sådant. En global terror har snart i ett decennium skapat en rädsla världen över.  

 

Den 11 mars 2004 utsattes den spanska huvudstaden Madrid för en serie bombningar i sitt 

tågnätverk, samma incident kom att drabba London den 7 juli 2005. Lite mindre än fem år 

senare, den 29 mars 2010, drabbades även Rysslands huvudstad Moskva av precis samma 

missöde. I båda Madrid och Moskva talades det snabbt om lokala terrornätverk medan man i 

London tidigt indikerade på att de skyldiga troligen hade kopplingar till al-Qaida. Efter några 

dygn tog al-Qaida på sig ansvaret för bombningarna i såväl Madrid som i London, medan 

fundamentalistiska islamistiska rörelser i norra Kauskaus där även Tjetjenien ligger fick 

skulden för attentaten i Moskva. Med ett samband av tre precisa dåd i tre olika städer, varav 

två västerländska och ett österländskt, utförda av grupper med samma trosats och ideologi, 

vill jag undersöka hur de första rapporteringarna kring dessa redovisats i en av Sveriges 

största morgontidningar, Dagens Nyheter.  

 

2. Syfte och Frågeställningar 
Genom en textanalytisk fallstudie av tre terrorattentat i Europa under 2000-talet har jag för 

avsikt att främst undersöka ifall rapporteringen av alla dessa dåd skiljer sig från varandra, 

dagen efter samtliga dåd. Jag kommer att undersöka Dagens Nyheters rapportering av de tre 

olika attentaten i Madrid 2004, London 2005 och även Moskva 2010. Genom dels Jaap Van 

Ginnekens tolkning av eurocentrism och etnocentrism har jag för avsikt att bland annat 

undersöka ifall det finns några skillnader i rapporteringen och ifall detta kan vara en effekt av 

en eurocentrisk och etnocentrisk synvilla. Med hjälp av ett flertal olika teoretiker och filosofer 

kommer jag i denna studie att försöka besvara dessa frågeställningar; 

 
                                                
1 http://www.livet.se/ord/källa/Franz_Josef_Strauss 
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• Vilka huvuddrag redovisas för den aktuella dagen i rapporteringen av dåden i Madrid, 

London och Moskva 

• Finns det några skillnader i artiklarnas rapportering av attentaten i Madrid och London 

gentemot rapporteringen av attentaten i Moskva 

‐ vilka är då dessa 

• Vilka ideologiska grunder finns det för artiklarnas utformning 

 

3. Material och avgränsningar 

Till denna studie avser jag att analysera totalt fem artiklar från den rikstäckande 

morgontidningen Dagens Nyheter. De händelser jag valt att bevaka och analysera artiklar 

ifrån är bombattentaten i Madrid 2004, London 2005 samt Moskva 2010. Samtliga av mina 

totalt fem artiklar är de förstpublicerade ifrån varje attentat i tidningen. Alla dessa fem 

publicerades en dag efter de egentliga händelserna. Samtliga attentat hamnade på förstasidan 

av tidningen, dock har jag i tre av artiklarna valt att analysera de första artiklarna som 

publicerats i tidningen för alla händelser. Alla dessa utgavs i genren för världsnyheter, vilket 

för de aktuella dagarna blev huvudnyheten under samma domän. Då min studie syftar till att 

främst kartlägga ifall det finns några märkbara skillnader i rapporteringen av samma typer av 

händelse fast i olika länder, främst ur ett västerländskt gentemot österländskt perspektiv, har 

jag valt att analysera artiklar ifrån Madrid, London samt Moskva. Madrid och London har jag 

i egenskap av ideologiska, kulturella, politiska och sociala praktiker sammanställt som en 

egen representation av det västerländska perspektivet, medan Moskva representerar ett 

österländskt tankesystem. De två återstående artiklar som inkluderas i min studie är en analys 

skriven av utrikeskorrespondenten Ingmar Nevéus, om attentaten i Ryssland 2010, samt en 

ledare signerad DN om bombningarna i London 2005, dessa två publicerades också i 

tidningen dagen efter de aktuella attentaten. Anledningen till varför jag enbart valt två 

analyser och inte tre, där jag kunnat få med en från bombningarna i Madrid, är dels på grund 

av strama begränsningar i formalia, men också för att jag som tidigare nämnt låtit Madrid och 

London tillsammans få representera det västerländska perspektivet. Med dessa skäl anser jag 

att det är tillräckligt för denna studie att ha ett analysinlägg från ett attentat i ett västerländskt 

land och ett inlägg från attentaten i ett österländskt. Båda mina artiklar ifrån dåden i Moskva 

är skrivna av en korrespondent på plats, detta har medföra en viss slagsida, men då min analys 

inte bara och inte heller till största del syftar på att redovisa endast de synliga skillnaderna, är 

detta inte något som kommer att påverka min undersökning långtgående. Då jag begränsade 
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min sökmotor till enbart tre dagar efter samtliga dåd, fick jag upp ett begränsat antal artiklar. 

Efter att jag läste igenom alla artiklar utförde jag ett urval, där tre artiklar från varje dåd 

utgjorde en grund för mitt beslut. Då jag vill att denna studie skall vara så jämbördig som 

möjligt valde jag att använda mig av artiklar som utgjordes av mest likvärdiga förutsättningar. 

Därför begränsade jag mig till tre artiklar som alla publicerades dagen efter de samtliga 

dåden, samt en analys och en ledare från det attentaten i Moskva samt London. Dock är 

samtliga av de fem artiklar jag valt att analysera publicerade dagen efter de aktuella dåden 

dessa datum är; 040312, 050708 samt 100330, samma dag som de allra första artiklarna från 

dåden publicerades i tidningen. Mitt undersökningsområde består enbart av texterna för 

samtliga artiklar, någon analys av bilder, formalia, ordning och läge kommer jag inte att 

förhålla mig till i denna studie. De sökdatum jag utgick ifrån i sökningen av artiklarna var; 

Dagens Nyheter, 11/3 2004 – 14/3 2004, Madrid 

Dagens Nyheter, 7/7 2005 – 11/7 2005, London 

Dagens Nyheter, 29/3 2010 – 1/4 2010, Moskva 

 

4. Bakgrund 
Attackerna i Madrid 
Terrorattentaten i Madrid skedde den 11 mars 2004. Vid tre olika pendeltågsstationer 

sprängdes ett flertal tågvagnar, mitt under morgonrusningen, varav 191 människor miste sitt 

liv och 2 050 personer skadades. Trots polisens tidiga fynd på brottplatsen som kunde koppla 

attentaten till fundamentalistiska islamistiska terroristnätverk, var de flesta myndigheterna 

förtegna om vilka som bar ansvaret för händelsen. Dock gick den dåvarande spanska 

inrikesministern i ett tidigt skede offentligt ut med att den basiska separationsorganisationen 

ETA bar ansvaret för dåden. Detta dementerades redan efter en dag, och två dagar efter 

attentaten hade tre marockaner och två indier gripits misstänkta för kopplingar till dåden. Tre 

år senare, den 31 oktober 2007, fälldes 21 personer för attentaten som hade skakat den 

spanska huvudstaden.2 

 

Attackerna i London 
Likt attentaten i Spanien drabbades också Storbritanniens huvudstad London av en serie 

sprängningar i sin kollektivtrafik. Även här detonerades flera olika laddningar på tre olika tåg 

i morgontrafiken, varav ett sprängde en dubbeldäckare på Londons gator. 56 människor miste 
                                                
2 http://sv.wikipedia.org/wiki/Bombdåden_i_Madrid_2004 
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livet till följd av attentaten. Redan vid ett tidigt skede riktades misstankarna mot den 

terroriststämplade organisationen al-Qaida, några direkta kopplingar till organisationen har 

dock inte officiellt fastställt, men misstankarna mot al-Qaidas inblandning är fortfarande 

många.3  

 

Attackerna i Moskva 
Den 29 mars 2010 drabbades även Moskvas tunnelbana av en serie sprängningar. Här 

detonerades flera olika laddningar på två av huvudstadens tunnelbanestationer. Attentaten, 

också här under morgontrafiken, tog 39 människors liv. Också här riktades misstankarna 

väldigt snabbt mot organiserade grupper, dock denna gång grupper ifrån norra delar av 

Kaukasus, där även Tjetjenien ligger.4  

 

Al-Qaida 
Betyder basen och organisationen är en islamistisk rörelse som är terroriststämplad av bland 

annat FN, EU och USA. Grunderna till rörelsen lades 1988 av Usama bin Ladin i kampen mot 

den sovjetiska ockupationen av Afghanistan. Ett av huvudmålen för organisationen är att 

införa en variant av politisk islam i hela den islamiska världen och störta regimer de anser 

vara icke islamiska.5 

 

Tjetjenien och norra Kaukasus 
Är en delrepublik i Ryssland som i årtionden kämpat för en självständighet i de norra delarna 

av Kaukasus. Separatister i nationen har dock redan utropat sig som en självständig stat, men 

detta har endast erkänts av Georgien. Det första Tjetjenienkriget mot Ryssland inleddes 1994 

genom att Moskva gick in i republiken, vilket de menade var för att beskydda civila etniska 

ryska kristna. 1997 undertecknades ett fredsfördrag som redan 1999 överskreds då 

islamistiska terrorister med bomber tagit tusentals liv samt förstört civila byggnader. Den 

tjetjenska republiken hade dessutom invaderat ryskt territorium i syfte att islamisera hela 

Kaukasusregionen och även andra delar av Ryssland.6 

                                                
3 http://sv.wikipedia.org/wiki/Bombdåden_i_London_2005 
4 http://sv.wikipedia.org/wiki/Bombdåden_i_Moskvas_tunnelbana_2010 
5 http://www.ne.se.till.biblextern.sh.se/lang/al-qaida 
6 http://www.ne.se.till.biblextern.sh.se/lang/tjetjenien 
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5. Tidigare forskning och Teoretisk ram 
Till denna del har jag tänkt sammanväva olika teoretiska infallsvinklar som är väsentliga för 

den studie jag har för avsikt att göra. Detta avsnitt kommer att bestå av två olika delar, där jag 

dels, beskriver de olika teoretiska ramarna jag applicerar i studien, men också en del där jag 

presenterar olika tidigare forskningar inom området som även kommer ligga till grund för min 

teoretiska ram. Till detta kommer jag även att föra en diskussion kring olika begrepp som är 

betydelsefulla för uppsatsen och som kommer vara till stor hjälp för en djupare förståelse och 

klarare insikt till ämnet och arbetet.  

 

5.1 Terrorism 
Begreppet terror härstammar ifrån latin och betyder rädsla och fruktan. Definitionen av 

begreppet är mångtydligt och i Sveriges riksdag finns ingen klar precisering av dess innebörd. 

Den brittiska motsvarigheten till den svenska nationalencyklopedin skriver att definitionerna 

av begreppet ofta är komplexa och kontroversiella, och pågrund av dagens rådande klimat, 

har begreppet utvecklat ett intensifierat stigma.7  

 

”The systematic use of violence to create a general climate of fear in a population and 

thereby to bring about a particular political objective. Terrorism has been practiced by 

political organizations with both rightist and leftist objectives, by nationalistic and religious 

groups, by revolutionaries, and even by state institutions such as armies, intelligence services, 

and police.” 8 

 

De menar att trots denna diffusa beskrivning av begreppet, finns det dock ett huvudsyfte inom 

all terrorism, vilket är att genom hot och skräck försöka få fram ett politiskt budskap9. 

Begreppsmässigt brukar man vanligtvis skilja mellan tre olika typer av terrorism, 

statsterrorism, nationellterrorism och internationellterrorism. Dock finns även här en 

gemensam grund för vad handlingen på de olika stadierna innebär, vilket är att man genom 

våld som är politiskt betingat syftar till att påverka ett samhälle eller ett lands politik utan 

hänsyn till om oskyldiga tar skada10. Inom den Europeiska Unionen har man sedan 2002 enats 

                                                
7 http://www.britannica.com/EBchecked/topic/588371/terrorism 
8 Ibid. 
9 Ibid. 
10 http://www.ne.se/lang/terrorism 
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om en gemensam definition av begreppet, det är dessa direktiv som ligger till grund för lagen 

om straff för terroristbrott som myntats och fattats i den svenska riksdagen11. Den 

gemensamma definitionen likställer ett antal brottsliga handlingar med terrorism om de kan 

skada ett land eller en internationell organisation allvarligt, den brottsmisstänkte ska också ha 

begått handlingar i ett visst syfte för att brottet skall rubriceras som terrorism12. 

 

Under, Motion 2005/06:Ju534 Strategi mot internationell terrorism, har Sveriges riksdag 

sammanfattat de nationella och internationella insatserna för att bekämpa den internationella 

terrorismen, en terrorism de i motionen väljer att namnge för islamistisk terrorism. Terror 

definierar de som; ”Det systematiska utnyttjandet av illegitimt våld, av icke-statlig, substatlig 

aktör, eller statlig aktör som använder ”klienter” (t.ex. statsstödd terrorism) för att uppnå 

vissa specifika mål. Dessa mål kan vara politiska, sociala eller religiösa beroende på 

gruppen i fråga.”13 

 

Med denna bakgrund kan jag konstatera att det inte finns någon konkret definition av 

begreppet, innebörden är mångtydig och fasetterat. Varken i den svenska lagstiftningen eller i 

riksdagen finns en tydlig definition. Dock refereras vi till den gemensamma standardiseringen 

av begreppet som gjorts inom den Europeiska Unionen. En standardisering Sverige utgår ifrån 

i både sitt nationella som internationella arbete mot terrorismen. Direktiven ifrån överheten 

har inom nationen blivit grunden till lagarna om terroristbrott och bekämpning. I alla tre 

bombningar jag ämnar använda mig av i min undersökning har attentaten utförts av 

fundamentala islamistiska rörelser, rörelser som även terroriststämplats av bland annat EU 

och FN. Därför kommer jag i denna studie att referera till dessa rörelser vid användandet av 

begreppet.  

 

5.2 Etnocentrism och Eurocentrism  
Både Ginneken och Roosvall diskuterar i sina verk två fenomen om identifikation och 

grupperingar, etnocentrism och eurocentrism. Ginneken menar att för människan och inom 

alla kulturer tenderar man att ställa sitt eget land i fokus, och mittpunkten för allt 

                                                
11 http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=410&dok_id=GT02Ju534&rm=2005/06&bet=Ju534 
12 http://www.eu-upplysningen.se/Amnesomraden/Straffratt-och-brottsbekampning/Terrorbekampning/.se 
13 http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=410&dok_id=GT02Ju534&rm=2005/06&bet=Ju534 
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runtomkring. På samma vis har människan tendensen att ”förstora” och ”förfina” sin egen 

nation. Genom ”mentala kartor” skapar vi psykologiska illusioner av hur vår verklighet ser ut, 

detta menar Ginneken är en produkt av kulturella och sociala betingelser i samhället14. 

Etnocentrism är enligt honom inget unikt för ett ”europeiskt synsätt”, dock anser han att de 

västerländska värderingarna och tolkningarna av begreppen spridits globalt. Vilket lett till att 

begrepp som ”österländskt” inte bara syftar till ett geografiskt perspektiv utan symboliserar 

något mörkt, konservativt, gammalt och traditionellt. Medan begrepp som representerar 

västvärlden numer antyder på demokrati, nytt, frispråkigt och upplysning15. Även Anna 

Roosvall diskuterar ämnet i sitt verk, där hon menar att ett eurocentriskt synsätt också är ett 

tillkännagivande av olika samhällsklasser. Där skaparna av begreppet döpt sin egen värld till 

”The First World”, de nära men samtidigt differenta länderna för ”The Second World” och de 

resterande för ”The Third World”16. Detta är enligt Ginneken ett sätt för västvärlden att 

distansera sig ytterligare från omvärlden, då länderna i ”Second” och ”Third” world inte 

direkt skiljer sig mer än att inte vara ”oss”, skaparna av ”First World”. Roosvall och 

Ginneken menar att sättet vi beskriver omvärlden i dess historia och geografi alltid präglas av 

en etnocentrisk samt eurocentrisk inramning17. Trots de geografiska olikheterna, där uttryck 

som ”väst” och ”öst” är relativa beroende på utgångspunkten, har begreppen skapat sig en 

innebörd som symboliserar något helt annat än vad som konnoteras, skriver Roosvall18. Även 

Torsten Thurén menar att det i samhället finns en uppfattning om att ”väst” förblir ”väst och 

”öst” förblir ”öst. Där samhället präglas av en illusion, oavsett de geografiska skillnaderna där 

västvärlden står för frihet och upplysning medan det österländska symboliserar förtryck och 

autokrati19. 

 

”They basically distingish between ”the West” and ”the rest”20 

 

I sin bok diskuterar Ginneken olika beteenden i samhället som han väljer att kalla acceptabla 

och oacceptabla beteenden. Dessa är normer som är unika för de kulturella och sociala 

värderingar som präglar samhället. Han menar att det i varje samhälle förekommer olika 

skildringar av vad som tolkas som acceptabelt. Där särskilda företeelser i vissa samhällen kan 

                                                
14 Ginneken 1998:4-5 
15 Ibid:9-10 
16 Roosvall 2005:63-64 
17 Ginneken 1998:4-6 
18 Roosvall 2005:63-64 
19 Thurén 1998:73 
20 Ginneken 1998:10 
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vara fullt acceptabla medan de i andra är strängt förbjudna21. Detta är ett fenomen som 

Kristina Riegert och Patrik Åker menar har att göra med gruppidentifikation och tillhörighet. 

Människan socialiseras in eller identifierar sig själv i en grupp, där man internaliserar normer 

och symboler som är representativa för gruppen. Detta menar de är en dynamisk process som 

förstärker ett vi och dem perspektiv när man höjer likheterna inom grupper och skillnaderna 

mellan andra grupper22. Genom dessa symboler och normer som präglar samhället sätter 

media uttryck för vad som förväntas av individerna i samhället, och också vilka de ”andra” 

är23. 

 

5.3 Ryssland  
För att förstå principen med eurocentrism, etnocentrism samt väst och öst, är det också viktigt 

att förstå den skandinaviska och främst svenska relationen till österlandet och i synnerhet 

Ryssland. Då en del av min studie syftar till att påvisa en del av den västerländska relationen 

till österlandet Ryssland ur ett medialt perspektiv, anser jag att det är väsentligt att redovisa 

för de centrala delarna i varför Ryssland, som rent geografiskt ligger närmare Sverige än 

England och Spanien, anses vara ett land längre bort och mer different. I detta avsnitt kommer 

jag att använda mig av Kristina Riegerts antropologi om de skandinaviska ländernas 

konstruktion av de baltiska länderna i mediala sammanhang. Jag kommer främst att utgå ifrån 

kapitlet av Riegert samt Ellefson och Kingsepp, i dessa två kapitel tas bland annat relationen 

upp mellan Sverige och Ryssland i olika sammanhang. En relation jag till viss del vill kunna 

belysa och klargöra för i detta avsnitt.  
 

Ända sedan 1900 talet har relationen mellan Sverige och Baltikum influerats av Rysslands 

starka position.  När Baltikum länderna 1991 utropades som självständiga nationer stod 

Sverige bakom de nygjorda staterna och en västerstandardisering och integrering av 

institutionerna24. I samband med denna frigörelse vaknade ett nytt intresseområde för de 

svenska medierna. Medan de nya Baltikum staterna väckte nya exploateringsmöjligheter i 

svenskarnas ögon fortsatte bilden av Ryssland som ostabilt och ett potentiellt hot figurera i 

mediala sammanhang. Där bilden av Ryssen ofta framställdes som ”den andre” i olika 

samband25. I en studie av Ellefson och Kingsepp har de analyserat framställningen av 

                                                
21 Ibid:32-33 
22 Riegert & Åker 2003:71-75 
23 Rigert 2003:125 
24 Ibid:125-127 
25 Ibid:128 
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Ryssland i olika tidningar under OSCE (Organization for Security and Cooperation in 

Europe) konferensen som hölls i Istanbul, Turkiet, under 1999 i samband med det ryska kriget 

mot Tjetjenien. I deras studie har de bland annat kommit fram till att i de analyserade 

artiklarna framställs Ryssland som otacksamma och skurkaktiga. De västerländska länderna 

framtonas som heroiska och hjälpfulla. Medan den Ryska staten ger känslan av obehag, hot 

och ondska. Den ryska militären bildas som magra, tunna och utplånade samtidigt som den 

ryska presidenten framställs som förvirrad, barnslig och obildad. Den ryska styrkan 

presenteras som irrationell o bristande i omdömesförmåga, genom att påpeka all skada på 

civilbefolkningen, anspelas det också på barbarliknande krigsmetoder från ryssarnas håll. 

Ryssarna framställs vidare som inhumana, ondskefulla och förblindade. Metaforer används 

för att beskriva Ryssland och den ryska presidenten som oberäknelig, envis och obstinat. 

Medan ”hjälten” i denna analys, den västerländska makten OSCE, samspråkar civiliserat, och 

rationellt försöker komma till den bästa lösningen för befolkningens välbefinnande. Ellefson 

och Kingsepp menar att tidningarna mycket tydligt gör en åtskillnad i de onda och de goda, 

där den österländska makten står för tyranni och barbari. Betoningen av ett vi och dem 

framställande menar Ellefson och Kingsepp är ofrånkomligt, där de menar att etniska ryssar 

må vara vita i huden och en del av den europeiska historian, men de symboliserar dock inte 

tillräcklig vithet för att förknippas med den västerländska kulturen. Ett fenomen de menar 

syftar till den mytiska skapelsen av Öst och Väst.26 

 

5.4 Nyhetsvärden och den globala makten i den mediala sfären 
”People mostly know the world only indirectly, through pictures they make up in their heads. 

And they receive these mental pictures largely through the media” – Lippmann i ”Public 

Opinion”27 

 

Van Ginneken menar att oavsett varje människas personliga ansträngning till en objektiv syn 

på verkligheten kan detta inte motarbetas helt, människan står alltid fast vid sina egna synsätt 

och perspektiv på verkligheten. Vilket han menar är en produkt av kulturella och sociala 

standardiseringar i samhället28. På samma vis menar Roosvall att nyheter alltid skall betraktas 

ur sitt sammanhang29. Värdering och tolkning är abstrakta begrepp som är föränderliga i både 

                                                
26 Ellefson & Kingsepp 2003:210-215 
27 Kovach & Rosensteil 2007:22 
28 Ginneken 1998:1-23 
29 Roosvall 2005:27 
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tid och rum. Vad de konnoterar samt denoterar är helt i beroende på sammanhanget de tas ut 

ur. Precis som Van Ginneken menar med att varje individs uppfattningar om verkligheten 

formas efter kulturella och sociala standardiseringar i samhället, menar Roosvall att dessa 

standardiseringar präglar den journalistiska utrikesrapporteringen. Producenterna värdesätter 

nyheter, vilket leder till att deras egna värderingar och tolkningar av världen genomsyrar 

produkten. En verklighet som Ginneken menar är en strategisk och avsiktlig utformning, där 

man medvetet valt att centralisera en världsbild.. Samma fenomen återfinns enligt Roosvall i 

studiet av utrikesjournalistik där en central del av meningsskapandet identifierandet av vad 

som avgränsar det Ena från det Andra30, ett uttryck som Stuart Hall kallar för ”Marking 

difference”31. Fokuseringen ligger här vid gränserna som återskapas och befästs vid 

markeringen av Oss och Ni32. 

 

Media ingår i ett paradigm av slutna kontexter, värderingar och uppfattningar. I detta 

paradigm ingår även det journalistiska seendet som outtalat gör tolkningar ur en egen kontext. 

I ett samhälle baserat på regler och lagar utgår den journalistiska produktionen av funktionella 

sanningar, där absolut och säkra verkligheter många gånger ersätts av vardagliga tolkningar33. 

Även Schudson menar att nyheter är en produktion av ett journalistiskt arbete som förstärker 

människors förväntningar och seenden av en gemensam värld. De publicerade nyheterna 

skapar en allmän plattform för vad som ska anses vara betydelsefullt och riktigt34. Då de tre 

största media mogulerna i vår tid återfinns i USA och Västeuropa är det enligt Ginneken 

ofrånkomligt att deras format, värderingar och perspektiv sätter tonen för de resterande 

utgivarna. Då dessa moguler främst levererar nyheter till västerländska åhörare, är dessa 

publikationer också anpassade med värderingar och tolkningar för ett västerländskt forum35. 

Enligt Kovach och Rosenstiel bildar journalistiken en gemensam grund med inställningar och 

verklighetstolkningar för alla medborgare i ett samhälle36. 

 

Jan Ekecrantz och Tom Olsson menar att journalistiken förväntas producera sanningar och 

kunskap till sina medborgare, med dessa höga förväntningar skapas också en stark tillit till de 

                                                
30 Roosvall 2005:14-15 
31 Hall 1997:237 
32 Ginneken 1998:11-23 
33 Kovach & Rosensteil 2007:42-44 
34 Schudson 2003:12-13 
35 Ginneken 1998:41-44 
36 Kovach & Rosenstiel 2007:12-13 
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journalistiska institutionerna37. Ett fenomen även Roosvall diskuterar utifrån Foucault teori 

om maktspelet. Hon menar att hans syns på makt är en förändrad syn på kunskap och sanning. 

Genom att gynna en viss form av kunskap och producera detta, producerar man ett specifikt 

vetande. Makt och kunskap förutsätter varandra, på samma vis som att det inte finns någon 

makt utan kunskap finns heller ingen kunskap som är oberoende av makt. Med detta menar 

Roosvall, Ekecrantz och Olsson att journalistiken utgör en särskild form av makt38.  

 

Schudson menar att genom det breda inflytande medier har med diverse verktyg har de 

makten att konstruera och förändra den värld vi lever i. I det mediala forum, besitter skaparna 

en möjlighet att forma en allmän åskådning av världen utifrån sina egna värderingar. Media är 

en producent och förmedlare av värderingar, symboler och information till samhället39. Enligt 

honom är nyheter ingen spegling av verkligheten, utan skall tolkas som en representation, 

dock menar han att alla representationer är selektiva vilket medför att den värld människor ser 

genom de mediala verktygen, är en värld ifrån en annan människas perspektiv, en person som 

har möjligheten att avgöra vad som klassificeras som en nyhet och hur denna skall 

presenteras. En nyhet innehåller inte enbart objektiva fakta utan också subjektiva värderingar 

och bedömningar40.  

 

6. Metod  
Då jag till denna studie har för avsikt att analysera ett antal artiklar är det inte mer än lämpligt 

att jag applicerar en textanalytisk approach till undersökningen. Då denna metod inte kommer 

med ett entydigt recept, gäller det att anpassa arbetssättet utefter de egenskaper hos texterna 

som ska analyseras. För att komma till insikt måste textanalysen ha ett syfte.  

 

6.1 Diskursanalys 
Denna metodiska analys kan liknas vid en dialog, då det handlar om att man skall plocka isär 

en text genom att ställa olika frågor till den. För att sedan sätta ihop den på nytt och på så vis 

ge både forskaren och läsaren en ökad förståelse för texten. Genom en diskursanalys 

analyserar man hur texten organiserar sitt budskap, vilket i huvudsak kan formas i tre olika 

typer; beskrivande, berättande och argumenterande. Diskursanalysen är en kvalitativ och 

                                                
37 Ekecrantz & Olsson 1994:27 
38 Roosvall 2005:36-37 
39 Schudson 2003:17-24 
40 Ibid:33 
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textorienterad analysmetod som ger möjlighet att analysera medietexter41.  Diskurs refererar 

till människors språkanvändning i både muntlig och skiftlig form. Vilket Peter Berglez menar 

präglas av de sociala relationerna mellan institutionerna och de mer abstrakta och osynliga 

strukturerna man är en del av42. Det väsentliga för diskursanalysen är studiet av 

samhällsfenomen med språket i fokus. Där man menar att språket inte återger verkligheten 

direkt utan snarare bidrar till att forma den. Som metod är den utmärkande för sin art då man 

inom diskursanalysen även inkluderar kontexter43.  För att analysera nyheter ur ett diskursivt 

perspektiv krävs det att man distanserar sig från den skrivna texten som ett isolerat språkligt 

objekt, man måste fråga sig varför texten blivit som den har blivit. Då sanningen och 

orsakerna bakom texten inte återfinns i texten själv, måste man fånga de frånvarande 

orsakerna analytiskt och ta hänsyn till bland annat de kognitiva, kulturella, sociala och 

politiska betingelserna44. Som forskare är det alltid viktigt att förhålla sig rent objektivt i sin 

studie, inom diskursanalysen är det särskilt viktigt att försöka komma ”bakom” sitt 

forskningsmaterial, syftet med detta är att söka förstå den verkliga meningen av materialet, på 

så vis få fram den egentliga verkligheten bakom diskursen45. 

 

Som jag nämnde tidigare finns det inte något uppenbart recept på hur diskursanalysen skall 

användas i praktiken. därför har jag valt att stödja metoden med ett flertal olika teoretiker, 

forskare och filosofer. Detta för att ge en djupare insikt i metodens praktiska utformning. Jag 

kommer främst att utgå ifrån Van Dijk och Norman Fairclough. Till dessa kommer jag även 

att hänvisa till andra forskare som i sig refererar till dessa två tunga pelare inom den kritiska 

diskursanalysen. 

 

6.2 Van Dijk och Fairclough 
Berglez konstaterar genom Teun A. van Dijk, att nyhetsdiskurser bör studeras i strukturell 

bemärkelse då en nyhetstext inte kan ses som en slumpmässig kombination av tecken, det är 

närvaron av strukturen som möjliggör ett socialt meningskapande av texten, då meningen av 

texten inte blir till verklighet förrän den mottagits. Han menar att det i grunden handlar om att 

påvisa på vilket sätt texten kan sägas vara en produkt av den kultur den reproduceras i46. 

Enligt Van Dijk skall en textorienterad diskursanalys formas på en makro- samt mikro-
                                                
41 Östbye et al 2004:69-73 
42 Berglez 2000:194 
43 Bergström & Boréus 2005:305-306 
44 Berglez 2000:194-196 
45 Winther Jörgensen & Phillips 1998:28 
46 Berglez 2000:202-205 
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strukturell nivå. Med detta menar han att genom olika dimensioner av analysen kan man få en 

djupare inblick och förståelse för texten, dvs. en fulländad diskursanalys. Att analysera en text 

på makronivå innebär att man fokuserar på textens tematiska och schematiska struktur, vilket 

syftar till att förstå texten hierarkiska strukturer och organisering av information samt, det 

journalistiska regelstyrda berättandet, hur den aktuella händelsen konstrueras diskursivt inom 

ramen för dessa regler. En mikrostrukturell analys innebär istället att man studerar texten in i 

det minsta detalj, där koherens, implikation och stil har en avgörande betydelse47. Som 

Marianne Winther Jörgensen och Louise Phillips menar i sitt verk är diskursanalysen oduglig 

som enbart metod utan teori samt tvärtom. För att få ut det mesta av analysen gäller det att 

kombinera de båda aspekterna. Då jag främst ska utnyttja den metodiska delen i denna studie 

kommer jag att lägga en större vikt på den sidan. Dock kommer jag fortfarande att syfta till 

vissa teoretiska avseenden som är relevanta för studien48. 

 

Ur ett ideologikritiskt perspektiv som, Fairclough tar upp i sin kritiska diskursanalys men 

också Van Dijk i sin diskursanalys, måste producenten av texten på förhand vara införstådd 

med de kognitiva scheman läsaren förväntar sig av texten. Då denna tvåvägskommunikation 

sker inom samma kultur menar de att detta skapar en form av allians mellan skaparna och 

åhörarna. Samhället producerar och reproducerar traditioner som präglar produktionen, på 

samma vis är nyhetsproduktionen en del av samhället som i sin tur påverkar dess 

sociokulturella och sociokognitiva mönster och beteenden. Med denna metod vill man lyfta 

upp dessa omedvetna processer på ett medvetet plan, man vill försöka kartlägga förekomsten 

av bland annat värderingar och opinioner49. Både Van Dijk och Fairclough menar dock vidare 

att varje diskursiv analys även måste ses i sin ideologiska kontext50 51. 

 

Som tidigare nämnt ingår det i den diskursiva analysen att se på en nyhetstext i strukturell 

bemärkelse. För att ta denna del tillgodo gäller det att följa vissa flytande ramar för metoden. 

Den viktigaste är att kartlägga för nyhetstextens huvudsakliga innehåll och hur dessa 

redogörs. Detta är en grundläggande del av metoden som utgör grunden för den fortsatta 

textförståelsen analysen har för syfte att klarlägga. Till denna del gäller det för forskaren att 

redovisa vad artikeln har för huvudsakliga syfte, vad den i grunden handlar om. Forskaren 

                                                
47 Östbye et al 2004:76-79 
48 Winther Jörgensen & Phillips 1998:10 
49 Berglez 2000:202-203 
50 Van Dijk 1998:135-138 
51 Fairclough 1995:50-51 
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skall här bekanta sig med texten som blir grunden för den fortsatta analysen. Detta följs av 

schematiska och tematiska analyser som jag valt att redovisa under tidigare stycke i detta 

kapitel52. Fairclough menar att en textanalys är en form av den traditionella lingvistiska 

modellen, där fokus ligger på vokabulär och begreppstolkning, dock anser han att 

textanalysen tagit sig ett steg längre där man också fokuserar på den textorienterade 

bemärkelsen, hur meningar är uppbyggda och strukturerade ihop och hur detta formaliseras. I 

Faircloughs kritiska diskursanalys relaterar han också till Van Dijk då han menar att deras 

metodik i många avseenden bygger på samma grund. Medan Van Dijk nämner analyser ur 

sociala kontexter i makroanalytiska sammanhang, gör Fairclough detsamma ur en 

sociokulturell praktik. Han menar att den diskursiva och sociokulturella praktiken är 

sammanbundna och till grunden skapar en bas ihop, där den ena inte går att utläsas utan den 

andra. Till hans kritiska diskursanalys lägger Fairclough till tre aspekter som han menar är 

avgörande för att kunna fullborda en metodisk korrekt analys. Dessa aspekter är; 

• Representation, vilket han menar syftar på representationen av olika sociala, politiska 

eller ideologiska praktiker som går att utläsas i nyhetstexten.  

• Relationer, är relationen mellan läsaren och artikelförfattaren, hur distanserade är 

dessa och präglas artikeln av denna samhörighet. Ifall artikelförfattaren skriver på ett 

vis som väcker känslor och förståelse. 

• Identitet, menar han är konstruktionen av läsaren och författarens identiteter. Var 

fokus ligger, ifall författaren nämner något om personligheter och individer. Ifall det 

här skapas någon uppfattning om vilka som omnämns. 

Alla dessa aspekter är en form av Faircloughs kritiska diskursanalys. En form jag kommer att 

applicera på det analysschema jag till den kommande analys kommer att utgå ifrån i min 

forskning.53 

 

Till detta kommer jag att applicera två infallsvinklar som starkt präglar Van Dijks kritiska 

diskursanalys. Dessa två aspekter benämner han som;  

• Kontext, detta menar han är en aspekt som är nödvändig inom den kritiska 

diskursanalysen. Diskurs fullbordas och gör sin nytta i sociala sammanhang. Därför är 

det nödvändigt i diskursanalysen att förstå vilka dessa sammanhang är, då han anser 

att all diskurs är situationsbaserat då dessa produceras förstås och analyseras i relation 

till kontext. Precis som att diskursen är situationsbaserad måste den också analyseras i 

                                                
52 Berglez 2000:206-209 
53 Fairclough 1995:57-59 
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olika dimensioner, menar Van Dijk. Allt detta menar han är beroende av vilket syfte 

forskaren har i sitt arbete.    

• Ideologi, på samma vis som att Van Dijk menar att kontext är en avgörande aspekt 

inom den kritiska diskursanalysen, menar han också att ideologi är en faktor som 

sammanbinder diskurser med samhällen. Samtidigt som han menar att denna aspekt 

skall ses ur ett filosofiskt perspektiv, då det inte finns några tydliga riktlinjer för hur 

denna skall användas som metod. Menar han också att det inte går att se ifrån de 

avgörande dimensionerna en analys med denna vinkel kan komma att betyda för 

slutresultatet. Han anser att ideologi skall ses ur ett makt perspektiv, då det där enbart 

är de dominerande grupperna som är med och producerar och reproducerar deras 

despoti.54 

Som tidigare nämnt är det omöjligt att enbart använda sig av diskursanalysen som metodik. 

Dock har jag istället försökt sammankoppla den metodiska med den teoretiska ramen för en 

djupare förståelse. Diskursanalysen i sig är ett väldigt komplicerat perspektiv, men som både 

Van Dijk och Fairclough menar, är det viktigt för forskaren att göra metoden så 

anpassningsbar för sitt syfte som möjligt. I det hela gäller det att begränsa sig för att enbart 

tillfredsställa den del som är relevant för den forskning forskaren ämnat att åstadkomma. 

Vilket är en viktig ståndpunkt jag tänkt fullfölja i mitt arbete. Viktigt att nämna är att jag till 

min empiriska studie valt att applicera alla sex inriktningar (huvudsakliga syftet, 

representation, relationer och identitet, kontext och ideologi) på tre av mina fem artiklar, 

medan jag enbart analyserar två artiklar ur ett ideologiskt perspektiv samt redovisar för dess 

huvudsakliga syfte, dessa två består av en ledare och en analys. Denna adaption har jag tillfört 

främst för att jag anser att det är oväsentligt att analysera en ledare samt analys med de andra 

fyra inriktningarna, då den mest betydande tolkningen av dessa artiklar görs ur ett ideologiskt 

perspektiv, samt genom att redovisa för det huvudsakliga syftet med artikeln. Jag har också 

valt att sammanställa relationer och identitet, då dessa består av en väldigt likartad grund. 

                                                
54 Van Dijk 1997:11-27 
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7. Empiriska studien.  
I detta avsnitt har jag för avsikt att med en textanalytisk metod analysera de fem artiklar jag 

valt ut med de teoribaserade perspektiven jag applicerat till denna studie. Jag kommer att 

redovisa analyserna i kronologisk ordning. Dels ur ett tidsperspektiv, för att undvika 

förvirring, men också för att det också ger en möjlighet till djupare förståelse av den 

teoretiska ram jag valt att applicera på studien. Därför börjar jag med terrorattentaten som 

ägde rum i Madrid, Spanien, 11 mars 2004, som följs av attentaten i London, England, 7 juli 

2005, för att avslutningsvis analysera artiklar från dåden i Moskva, Ryssland, 29 mars 2010. 

(För artiklar se samtliga bilagor). 

 

7.1 ”Terrordådet det värsta sedan kriget” – Dagens Nyheter 12 mars 2004 Bilaga 1 

Huvudsakliga syftet; Denna artikel är den första av den beskrivande karaktären som 

publicerades av Dagens Nyheter efter attentaten i Madrid 11 mars 2004. Artikeln börjar med 

en kraftig rubrik som med ett fåtal ord beskriver katastrofens förödelse. Det huvudsakliga 

syftet med artikeln är att på ett beskrivande teoretiskt vis försöka koppla händelsen till olika 

terroristgrupper som eventuellt kan ha gjort sig skyldiga till händelsen. De kringliggande 

syftena med artikeln är att berätta och redogöra för händelseförloppet på ett sammanfattande 

och konsist vis, en del som hamnar i skuggan för det eventuella hotet. Hotet redovisas i 

artikeln komma från antingen den basiska separationsorganisationen ETA, men också 

islamistiska grupper som de menar är kopplade till Al Qaida. Med meningar som; 

 

”Fynd av kassettband med arabiska citat från Koranen samt av detonatorer till 

sprängladdningar”  

 

”Basiska separationsorganisationen ETA anklagas för dådet som dödade över 190 personer 

och skadade minst 1430” 

 

refererar artikelförfattaren till den spanska regeringen och dess premiärminister som inte 

direkt anklagade några av grupperna, men i sina tal gjorde det klart för lyssnarna att det var 

dessa som stod som huvudmisstänkta. I artikeln kopplar man även händelsen till svensk mark 

genom en analys av en svensk terroristexpert på Totalförsvarets forskningsinstitut, som menar 

att denna händelse direkt går att sammanlänka till fundamentalistiska islamistgrupper.  
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Representation; i artikeln omnämns flera institutioner och myndigheter som talare för en enad 

och stark nation. Inte minst omnämns den spanska premiärministern, samt inrikesministern. 

Dock framställs de båda vara ur olika ståndpunkter där till synes har olika uppfattningar om 

vilka som utropats skyldiga för attentaten.  

 

”Vi kommer att utplåna denna terroristgrupp” – Spanska premiärministern 

 

”ETA har velat uppnå en massaker i Spanien, idag har man tyvärr uppnått sitt mål” – 

Spanska inrikesministern 

 

Med dessa ord framkommer det tydligt hur den spanska premiärministern avhållsamt 

undviker att direkt koppla händelsen till en specifik grupp medan den spanska 

inrikesministern gjort sig tydlig med att peka ut de skyldiga. I artikeln framställs den spanska 

regeringen som klarsynt och stark, med en hård yta, där man tydligt gjort sig redo för ett 

totaldefensiv mot de eventuella förövarna som är skyldiga till händelsen. På detta har den 

spanska regeringen även gjort det tydligt för vilka två huvudgrupper de riktar all skuld på, där 

undertonen är aggressiv och hård.  

 

Relationer och Identitet; då artikeln är det första i sitt slag där huvudmålet är att berätta och 

redogöra för läget i den spanska huvudstaden utläses det inte någon unik samhörighet mellan 

författaren och läsaren. Författaren ger själv inget uttryck av att vara inbäddad i situationen, 

artikeln refererar främst till olika citat och uttalanden av olika myndigheter, experter och 

institutioner i såväl Madrid som i Sverige. Man kan klart tyda en distansering mellan 

författaren och händelsen, då man själv inte får några djupare rysningar av att läsa artikeln. I 

denna artikel omnämns inte några civila offer per identitet, den uppfattning man får som 

läsare av olycksoffrena sker enbart i det stora hela, där antalet döda omnämns och likväl 

antalet skadade. Det förekommer inga fallbeskrivningar eller några unika berättelser om 

enskilda skadade eller döda.  

 

Kontext; artikelns huvudsyfte är av främst berättande karaktär, men också beskrivande. För 

att kunna göra en analys av denna grad kräver det att man också tagit del av annat material än 

denna artikel. Artikeln för denna analys tar till stora delar upp den spanska regeringens 

ställning till attentaten i huvudstaden. Något som jag redan redogjort för under rubrikerna, 

Huvudsakliga syfte och Relationer. Vid vidare tolkning av artikeln i dess fulla kontext, med 
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den överskådliga rapporteringen av händelsen i samma tidning under samma datum, framgås 

det att attentaten skedde med bara två dagar kvar till det spanska valet. Med uttalanden som; 

 

”Terror mot det öppna samhället” 

 

”Modern terrorism vill skapa fruktan” 

 

Samt meningar som; 

”Vi kommer inte att backa undan för terroristernas dödande. Gärningsmännen kommer att 

åtalas och dömas. Vi är inriktade på ett totalt, komplett och villkorslöst besegrande av 

terrorismen.” 

 

Med dessa citat och meningsuppbyggnader gestaltar Dagens Nyheter den spanska regeringen 

som en myndighet med en stark och solid yta, där förnuftiga och rationella beslut tas för att 

skydda den nationella säkerheten. Trots att det inte ännu i nyhetsrubriceringarna tydligt 

framgår vilka som gjort sig skyldiga till attentaten, framställs Spanien som en nation som inte 

låter sig hotas eller undertryckas för ett eventuellt hot ”utifrån”.  

 

Ideologi; med bakgrund till Van Dijks hävdande om att, ideologi enbart skall ses ur ett makt 

relaterat perspektiv, då det enbart är personer med högre makt som är med och producerar och 

reproducerar55, kan man tydligt i denna artikel avläsa tendenser av dessa slag. De enda som 

kommer till uttryck i denna artikel är högt uppsatta tjänstemän och experter inom det 

omtalade området. Förutom författarens egna inlägg, där han konsist och sammanfattande 

återberättar händelse ur ett faktabaserat objektiv, ligger fokus vid högt uppsatta personers 

uttalanden om eventuella förövare och den spanska regeringens ställning till det inträffade. I 

artikeln används inga känsloladdade formuleringar. Som nämnt tidigare framställs regeringen 

som stark och solid samtidigt som några berättelser om enskilda offer inte kommer på tals, 

utan enbart omnämns i det stora hela. Premiärministern och inrikesministern gestaltas som 

kraftfulla och garderade, med säkra metoder för hur de skyldiga skall besegras och utplånas. 

Samtidigt som experter inom området publicerats med säkra antaganden och teorier.  

 

 

                                                
55 Van Dijk 1997:11-27 



 22 

7.2 ”Bombvåg i London tog 37 människors liv” – Dagens Nyheter 8 juli 2005 Bilaga 2 

Huvudsakliga syftet; Dagens Nyheter hade under denna dag ett flertal artiklar och inlägg om 

bombningarna i London 2005. Ledare, Opinion och Debatt gick alla i terrorismen och 

katastrofen i Londons vägar, där ämnet febrilt diskuterades. Dock är det inte förrän under 

Världen -sidorna händelsen berörs i sin helhet. Jag har därför valt att analysera en artikel ur 

denna sektion. Det primära syftet med artikeln är att på ett talande vis återge centrala delar av 

händelseförloppet. Artikeln börjar med en saklig rubrik som följs av en beskrivande ingress 

där man även fått in misstankarna om de eventuella förövarna. Artikeln ger i huvudsak en 

återblick av vad som skedde den morgonen i London genom bland annat vittnesmål. Genom 

ett uttalande ifrån den brittiska premiärministern och en sammanställning av hur andra 

europeiska länder agerat på händelser, görs också ett försök i att koppla samman händelsen i 

London med de övriga europeiska nationerna. 

 

” – Det här är inte en attack mot ett land, utan mot alla nationer och civiliserade människor 

överallt. De som utfört de här dåden har ingen respekt för mänskligt liv” – Premiärministern 

Tony Blair.  

 

Samtidigt görs en tydlig åtskillnad mellan förövarna och den övriga befolkningen.  

 

”- Jag skulle vilja tala direkt till dem som kom till London i dag för att ta liv” – Borgmästaren 

Ken Livingstone 

 

Redan vid publiceringen av denna artikel har dessa statstjänstemän gjort det klart för nationen 

att detta handlar om ett hot utifrån av ociviliserade och bryska människor.  

 

Artikeln har flera olika aspekter att ta hänsyn till. Trots att det främsta syftet och även det 

först nämnda är ett beskrivande återberättande av händelseförloppet, läggs även starkt fokus 

på uttalandena och sammankopplingarna till de övriga länderna i den europeiska unionen.  

 

Representation; i artikeln omnämns ett flertal olika institutioner ur såväl politiska, sociala och 

ideologiska perspektiv. Författaren ställer sig på en relativ objektivsida, där han dock menar 

att förövaren kommer ”utifrån” och är ett hot mot det civila samhällets säkerhet. Tillsammans 

med USA framställs England och Europa som en enad gemenskap mot hotet. Redan väldigt 

tidigt i denna artikel publiceras namnet på de eventuella förövarna, där både huvudpersoner 
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och myndigheter i England som i andra delar av Europa tydligt pekar sitt finger mot en 

islamistisk grupp. 

 

”Vi skulle sätta al Qaida högst upp på listan över misstänkta” – Alex Standish, redaktör på 

Jane’s Intelligence Digest. 

 

I artikeln framställs de brittiska myndigheterna som förberedda, omhändertagande och trygga. 

Samtidigt som andra europeiska länder som bland annat Italien och Nederländerna återges 

med ett starkt brödraskap till det drabbade England. Den brittiska premiärministern och 

borgmästaren gestaltas humanitära och solidariska, samtidigt som en brysk och stark 

distinktion mellan det civiliserade och humana samhället mot det barska, despotiska och 

hänsynslösa, präglar deras tal och framföranden. Samtidigt får artikelförfattaren attentaten att 

vidröra resterande Europa, genom bland annat uttalanden ifrån myndigheter i andra länder, 

men också vid presentationen av de andra europeiska ländernas beredskaper.  

 

Relationer och Identitet; då artikeln är en beskrivande, ger den inte uttryck för specifika 

relationer mellan läsaren och författaren. Författaren befinner sig med största sannolikhet inte 

på platsen för händelsen då en klar distansering mellan händelse och författaren kan tydas. 

Trots detta lyckas han genom att redovisa vittnesmål från ögonvittnen och överlevande skapa 

en relation mellan läsaren och författaren i fråga. Med bland annat citatet nedanför väcker 

författaren känslor och en samhörighet till de drabbade skapas. Även vid redogörelsen för de 

övriga länderna i Europas agerande bildar skaparen en relation. Med meningar och ordaval 

som dessa gör författaren ett försök i att personifiera och förkroppsliga det inträffade, genom 

att ge offer till händelsen en identitet. 

 

”Från flera tunnelbanestationer strömmade skrikande människor, täckta av blod och med 

söderslitna kläder” 

 

”Det rör sig bland annat om svåra brännskador och amputationer” 

 

I artikeln nämns inga offer per identitet. Antalet avlidna redovisas per antal för varje 

explosion. Dock rapporteras det om ögonvittnen och överlevande som i sina vittnesmål 

kunnat klargöra för intimare inslag av händelsen. Även en liknelse med attentaten i Madrid 

2004 görs i texten där artikelförfattaren refererar till överlevande som menar att explosionerna 
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i London gick att jämföras med de i Madrid. De enda personer per identitet det rapporteras 

om är statstjänstemän och journalister, med premiärministern och borgmästarens uttalanden i 

spetsen.  

 

Kontext; för att kunna göra en analys i kontextuell bemärkelse krävs det att man ser artikeln 

och händelsen ur ett flertal andra synvinklar. I mitt fall gör jag det i kontexten av de övriga 

artiklar om attentaten som publicerats i tidningen samma dag.  

 

”Terrordåd med avsikt att skapa fruktan” 

 

”En svart dag för världens stad” 

 

”Londonbor låter sig inte skrämmas” 

 

Många rubriker är inledningar på ett starkt och tryggt ställningstagande från den brittiska 

sidan. En del artiklar understryker en defensiv brittisk framtoning, men av rationella och 

logiska hänseenden. Det brittiska folket framställs som civiliserade och orubbliga. Dagens 

Nyheter betonar den brittiska viljestyrkan och frihetskänslan, solidaritet, ömsesidighet och 

gemenskap är synonymer till många begrepp som framträder i texten. Där barbariska och 

barska människor inkräktat och hotat det kultiverade samhället. 

 

”New York 11/9, Madrid 11/3, London 7/7 2005” 

 

”Viktigt att Sverige ger Storbritannien det stöd som behövs” – Statsministern Göran Persson 

 

Dagens Nyheter tar även upp hur terrorismen hotat övriga samhällen, där New York var det 

första slaget som följdes av Madrid och sedan London, detta avslutas med, ”en annan dag 

kan det bli en annan plats”. Med dessa ståndpunkter tydliggör man sin tes för läsarna, 

samtidigt som man menar att striden mot de som gör sig skyldiga till attentaten är långt ifrån 

över.  

 

”Kampen mot de krafter som vill slita sönder våra samhällen är inte över” 
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Ideologi; trots författarens faktiska distansering till händelserna, lyckas han återskapa en 

närvaro genom att binda och väcka känslor. Artikeln väcker en känsla av gemenskap och 

solidaritet, med både sårade människor och internationell gemenskap. Människor gestaltas i 

artikeln som sårade och chockade, när denna katastrof, helt ovetandes utspelades mitt i deras 

vardag. Redan vid denna publikation var både England och omvärlden snabba på att fördöma 

den islamistiska rörelsen, al-Qaida, för dådet. Premiärministern Tony Blair och borgmästaren 

Ken Livingstone uttalar sig fördömande och barskt i artikeln där de gör en klar åtskillnad 

mellan den brittiska kultiverade befolkningen och de bryska förövarna. Uttalanden framförs 

endast i artikeln av högt uppsatta tjänstemän och experter. Man hänvisar också till diffusa 

vittnesmål, där man menar att ögonvittnen och överlevande delat med sig av sina upplevelser. 

Dock figurerar inga unika berättelser eller individer, mer än tjänstemännens och journalistens 

uttalanden.  

 

7.3 ”New York 11/9, Madrid 11/3, London 7/7 2005” – Dagens Nyheter 8 juli 2005 Bilaga 

3 

Huvudsakliga syftet; denna artikel är en ledare signerad DN och publicerades den 30 mars 

2005 i Dagens Nyheter. Syftet med ledaren är att försöka påvisa en stabil brittisk myndighet 

som tillsammans med de övriga västmakterna vågar trotsa terroristernas hotelser. Ledaren 

propagerar för ett gemensamt ställningstagande, där fokus ligger vid att visa djärv och enighet 

emot det som framgås vara hotet mot det demokratiska samhället. Även Group of Eight, G 8, 

nämns då det spekuleras kring sambandet mellan det då pågående mötet och attentaten. Dock 

är det huvudsakliga syftet med ledaren att ställa sig frågor som varför, hur och vem, och att 

försöka redovisa svar genom spekulationer och antaganden, samtidigt som man stödjer dessa 

med fakta och uttalanden från brittiska myndigheter och även omvärlden, på samma gång 

ifrågasätter man terrorismens hot mot de demokratiska värdena. 

 

Ideologi; ett återkommande element i ledaren är den ständiga känslan av solidaritet och 

gemenskap som återskapas av författaren. Under ett flertal stycken sammankopplas händelsen 

i London med andra västerländska nationer. 

 

”Igår blev London målet, en annan dag kan det vara en annan plats.” 

 

”Kampen mot de krafter som vill slita sönder våra samhällen är inte över.” 
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”… det är de grundvärden som präglar våra demokratiska samhällen – mångfald, öppenhet, 

tolerans, respekt för individen – som terroristerna vänder sig mot. Han tvekar inte heller om 

att dessa värden ska försvaras …” – Om Storbritanniens dåvarande premiärminister Tony 

Blair. 

 

”Istället handlar det om att ta fasta på den enighet som deltagarna i G 8 omedelbart visade.” 

 

”Terrorism är ett gemensamt hot – och har varit det sedan 11 september 2001.” 

 

”… bara genom sammanhållning vi kan möta och till slut vinna över terroristerna.” 

 

”Vi lever i samma sorts samhällen – öppna demokratier.” 

 

”Så var också rapporteringen återhållet saklig under de första timmarna.” 

 

Författaren refererar till diverse statstjänstemän som inte minst syftar till att förklara hur de 

demokratiska värden som präglar ”våra” samhällen hotats av ”terroristerna” och ”dem”. Inte 

minst beskriver ledaren detta attentat som ett hot mot alla utvecklade länder, då man menar att 

dåden inte enbart direkt slog mod befolkningen och ledningen i Storbritannien, utan mot alla 

människor i västvärlden och inte minst Sverige. De brittiska myndigheterna framställs som 

stabila och förnuftiga. En maktkamp mellan västvärlden och den resterande går att uttolkas, 

där västvärlden framställs som civiliserat och jämställt. Tydligt drivs en trosats hur det 

kultiverade samhällena hotas av ociviliserade utifrån. Med en gemenskap och 

sammanhållning, menar artikelförfattaren att dessa kan utplånas. Detta är för denna ledare 

återkommande element. Ledaren driver en uttrycklig tes om ett gemensamt västerländskt 

civiliserat samhälle som genom gemenskap, solidaritet och sammanhållning skall driva bort 

alla onda krafter utanför denna intima sammansvetsning.  

 

”Det som drabbade New Yorkborna, Madridborna och Londonborna träffade också oss här i 

Sverige.” 

 

”Som de som dog i World Trade Center, på Atoca-stationen och i tunneln Kings Cross 

strävar vi med våra vardagsliv, arbetar, studerar, roar oss. I våra samhällen har vi den rätten 

oberoende av om vi är kvinnor eller män, gamla eller unga, troende eller vantroende, vita 
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eller bruna i skinnet. Ingen ska få ta den rätten ifrån oss.” – I ett uttalande av den dåvarande 

svenska statsministern Göran Persson. 

 

7.4 ”Terroristerna slog till i Moskvas hjärta” – Dagens Nyheter 30 mars 2010 Bilaga 4 

Huvudsakliga syftet; denna artikel publicerades i Dagens Nyheter den 30 mars 2010, dagen 

efter bombattackerna i Moskvas tunnelbana. Det var den första artikeln i tidningen som 

beskrev händelsen sammanfattande och berättande, skriven av en av Dagens Nyheters 

allmänna utrikeskorrespondent Ingmar Nevéus, som numer är hemmabaserad i Ryssland56. 

Tillskillnad från de andra två artiklarna i min analys är denna skriven av en reporter som 

befinner sig på platsen för händelsen under publikationen. Artikeln börjar med en 

sammanfattande ingress där antalet dödade och även de skyldiga pekas ut. Vilket följs at ett 

detaljrikt beskrivande där reportern lyckas återberätta händelseförloppet på ett utförligt vis. 

Artikeln är av berättande karaktär där detaljerad information präglar hela texten. Det 

huvudsakliga syftet med texten är att klargöra för hur, var och när attackerna inträffade, man 

kan även se spår av en liten förklaring till varför detta inträffat också. Genom journalistens 

egna bevakningar och tolkningar av lokala ryska medier sammanfattar han händelsen ur ett 

berättande perspektiv, med detaljerade linjer. Redan i denna artikel hänvisar man till 

Rysslands relation till Tjetjenien och att det med största sannolikhet är dessa som gjort sig 

skyldiga till attentaten.  

 

Representation; även i denna artikel nämns olika institutioner ur såväl sociala, politiska som 

ideologiska perspektiv. Journalisten berättar om säkerhetsstyrkor som gått ut med uppgifter 

om eventuella förövare. Han skriver även om en rättssäkerhet som framställs som robusta och 

stridslystna. 

 

”När DN besökte Lubjankatorget på eftermiddagen var ett stort område fortfarande 

avspärrat, och kraftigt byggda poliser från specialstyrkan Omon bevakade samtliga 

nedgångar till tunnelbanan.” 

 

Journalisten nämner även den ryska presidenten Dmirij Medvedev och premiärministern 

Vladimir Putins uttalanden om attackerna. Vladimir Putin framställs som brysk och 

hänsynslös i sitt uttalande om attackerna. 

                                                
56 http://www.dn.se/nyheter/utrikesdagen/korrespondenten-ingmar-neveus-1.1088642 
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”… Putin lovade med sedvanlig kärvhet att ”förinta terroristerna”  

 

Dessutom menar textförfattaren att det är med ”goda skäl” och även ”det spår alla tror på”, 

med största sannolikhet troligt att attentaten utfördes av islamistiska styrkor i norra Kaukasus, 

där Tjetjenien ligger. Trots att det vid tiden av den publicerade artikeln inte var fastställt och 

bevisat för vilka som gjort sig skyldiga till dåden nämner journalisten relationen mellan 

Ryssland och Tjetjenien. Där man bland annat refererar till den tjetjenska rebelledaren Doku 

Umarovs uttalanden om att; 

 

”de militära operationerna kommer att utsträckas till ryskt territorium kriget kommer till 

deras städer” 

 

I artikeln hänvisas det även till ryska medier där man refererar och berättar om bilder och 

videoklipp som visats på olika tv-kanaler.  

 

Relationer & Identitet; artikeln är som tidigare nämnt skriven av en av Dagens Nyheters 

utrikeskorrespondenter som vid denna tidpunkt befann sig på plats i Moskva. Därför kan en 

unik relation i texten tydas till händelsen. Journalisten berättar om människor han träffat på 

gatorna, folk som deltagit i intervjuer. Han skriver även om lokala ryska medier han bevakat 

och även en utförlig emotionell beskrivelse av platserna han besöker. Artikeln inleds med en 

sammanfattande ingress där det totala antalet dödade redogörs. Trots detta följs artikeln av ett 

flertal intervjuer med individer som befinner sig i den ryska staden och även platsen för 

händelsen.  

 

”Rysk tv visade bilder av förtvivlade och nedblodade människor som fördes upp ur 

underjorden. Många berättade om paniken när man skulle försöka fly uppför rulltrapporna i 

mörker och kraftig rökutveckling.” 

 

”Alexej Savotjkin, en ung man som hastar sig förbi den stängda t-banenedgången vid 

Lubjanka, är rätt övertygad om att islamister ligger bakom sprängningen.” 

 

”De Moskvabor DN talade med var inriktade på att livet måste gå vidare” 
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Med meningar som dessa skapar journalisten en närhet mellan läsaren och händelsen, 

identiteter nämns, intervjuade personer citeras och man refererar till lokala nyhetskanaler. 

Alla dessa faktorer är med och bidrar till en ökad emotionell effekt. Även statstjänstemän och 

säkerhetsstyrkor omnämns, där man bland annat refererar till presidenten Dmitrij Medvedev 

och premiärministern Vladimir Putins uttalanden. 

 

”Den ryska ledarduon, president Dmitrij Medvedev och premiärministern Vladimir Putin, 

uttalade båda sin bestörtning efter attackerna.” 

 

Kontext; bombningarna i Moskva är likt de tre andra dåden i min analys den dominerande 

nyheten i tidningen dagen efter dådet. I analysen av de kontextrelaterade aspekterna utläser 

jag dock en annan typ av prägel som formar samtliga av de artiklar som publicerades den 30 

mars 2010 om attentaten i Moskva. Den typen av medkänsla och solidaritet som präglat 

artiklarna om Madrid och London saknas helt i publiceringarna kring Moskva. De 

utmärkande dragen för den aktuella dagens publiceringar karakteriseras av 

meningsuppbyggnader och rubriker där den Ryska regimen ständigt ifrågasätts för sitt 

auktoritära och barska styre. Samtidigt gestaltas regeringen som ansvarslösa och risktagande 

där den nationella säkerheten står under all kritik. 

 

”Bombattentaten i Moskvas tunnelbana är inte bara i sig fruktansvärda terrordåd. De kan 

också driva Ryssland längre i auktoritär riktning.” 

 

”Attentaten sätter hård press på regeringen.” 

 

”Ryska folket kräver handling – nu måste tryggheten öka.” 

 

”… Ändå kommer Moskva 29/3 2010 inte att sorteras in bland London 7/7 2005, Madrid 

1173 2004 och New York 11/9 2001.” 

 

I tidningens ledare samma dag konstateras även att attentaten i Moskva aldrig kommer att 

kunna sammanställas med de dåden som utfördes i London, Madrid och New York, detta 

menar de är en följd av att det mentala avståndet mellan Sverige och Ryssland är för stort och 

att den svenska inställningen till den ryska nationen och befolkningen saknar medkänsla och 

fantasi. 
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Ideologi; med artikelförfattarens närhet till händelsen lyckas han återskapa en närvaro till 

händelsen. Ur ett maktrelaterat perspektiv är det inte mer än kort stycke som refereras till 

byråkrater och tjänstemän. Det görs heller inga kopplingar till andra europeiska länder och 

inga unika intervjuer har gjorts med andra journalister, experter eller forskare. Den berättande 

artikeln utesluter något annat möjligt hot än det som visat sig vara från Tjetjenien. Detta 

kopplas bland annat samman genom intervjuer med personer från Moskva som konstaterar att 

de skyldiga endast kan vara från den norra delen av Kaukasus, där de menar att det största 

hotet kommer ifrån. På samma vis pekar den ryska säkerhetstjänsten FSB ut samma grupp 

som förövare. De ryska ledarna fördömer samtidigt attacken och lovar samtidigt ut att man 

ska ”förinta terroristerna”. I artikeln framgår det inte direkt att varken presidenten eller 

premiärministern ännu pekat ut några specifika förövare, dock menar artikelförfattaren att 

detta endast är ”en tidsfråga innan så sker – det är det spår alla tror på, och med relativt 

goda skäl.”.  

 

7.5 ”Ryska folket kräver handling – nu måste tryggheten öka” Dagens Nyheter 30 mars 

2010 Bilaga 5 

Huvudsakliga syftet; denna analys är precis som artikeln ovan skriven av Dagens Nyheters 

allmänna utrikeskorrespondent, Ingmar Nevéus, som vid tidpunkten för artikelns publicering 

befann sig på plats för händelsen. Analysen publicerades dagen efter den aktuella händelsen. 

Redan i rubriken går en av de tendenser, som senare visar sig prägla hela artikeln att utläsas. 

Genom att försöka påvisa flera olika aspekter av den ryska myndigheten och befolkningens 

förväntningar på dessa, syftar analysen på att försöka finna lösningar för den problematik, 

som artikelförfattaren menar har präglat den ryska regimen i decennier.  

 

Ideologi; till denna del avser jag att redovisa flera olika maktrelaterade aspekter som präglar 

analysen. Ett genomsyrande element är analysens beständiga och fortlöpande kritiska 

ifrågasättande av den ryska regeringen, där aspekter som tillit, uppgivenhet gentemot 

ledningen och trygghet ständigt ifrågasätts och kritiseras. Dessutom framställs regimen som 

tyrannisk och barbarisk.  

 

”Myndigheterna har varit sämre på att förbättra säkerheten för vanligt folk.” 
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” –någon måste straffas, och något måste göras så att detta inte upprepas, så att folk kan 

känna sig trygga.” 

 

”Men även om Putin skulle få rebelledaren Doku Umarovs huvud på ett fat … Ryska ledare 

har ofta varit ”bra” på att slå till brutalt mot terrorister, och ofta använt övervåld.” 

 

”... Är en tuff utmaning för den ryska ledningen” 

 

Artikelförfattaren påpekar att terrordåd inte är en ovanlighet i de norra delarna av Kaukasus, 

där även förövarna anklagas vara ifrån, men att detta nu tagit sig till Moskva. Ett faktum han 

senare menar blir ett svårt och krävande jobb för Ryssland som med sin ledning har till vana 

att använda sig av barska metoder och drastiska lösningar. Samtidigt jämförs agerandet i 

Moskva med USA och Spanien där man ”... konstaterar att Ryssland står sig slätt.”. 

Vladimir Putin ifrågasätts för sitt ledarskap där man menar att han tidigare utnyttjat sin 

ställning till ett obarmhärtigt nyttjande.  

 

”… räckte det med kaukasiskt utseende för att bli gripen av polis i Moskva – tusentals 

oskyldiga trakasserades då.” 

 

”Vid gisslandramat på en teater i Moskva 2002 och i en skola i Beslan 2004 dödades 

hundratals oskyldiga i gisslan, samtidigt som förövarna förintades.” 

 

Uppgivenheten till ledningens barska metoder, övergår till en form av uppgivenhet till den 

Ryska regimen och dess ledare, i analysen. Tryggheten och tilliten till dessa ifrågasätt tydligt, 

där man bland annat säger ”… det bara är ett av alla löften som har visat sig vara tomma 

ord.”. Barbariska och tyranniska ordaval knyts i sammanhang med den ryska regeringen och 

premiärministern Vladimir Putin, ” … även om Putin skulle få rebelledaren Doku Umarovs 

huvud på ett fat …”.  
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8. Slutsatser och diskussion 

Efter att ha analyserat samtliga av mina artiklar kan ett flertal unika drag särskiljas, med goda 

kopplingar till mina frågeställningar och även min teoretiska grund. Analysen gav mig bra 

insikter om artiklarna som krävs för att jag med godo skall kunna fullfölja denna 

undersökning.  

 

8.1 Huvuddragen i samtliga artiklar 
Huvuddragen i samtliga av mina fem artiklar bestod främst i att klargöra för de aktuella 

händelseförloppen. Varav tre av dessa fem var beskrivande och berättande artiklar med 

väldigt saklig och koncentrerad information. Dessa var ”terrordådet det värsta sedan 

kriget”, ”Bombvåg i London tog 37 människors liv” och även ”Terroristerna slog till i 

Moskvas hjärta”. Dessa tre utmärker sig främst då de alla är den första artikeln som 

publicerades i tidningen om de olika attentaten. De tre artiklarna fokuserar alla på att beskriva 

händelseförloppet samtidigt som de bland annat genom ett flertal statstjänstemäns olika 

uttalanden försöker finna kopplingar till olika terroriststämplade grupper som kan göra sig 

skyldiga till dåden. Artikeln om terrorattentaten i Madrid, ”Terrordådet det värsta sedan 

kriget”, har inte som sitt huvudsakliga syfte att redovisa för händelseförloppet, denna artikel 

är den enda av dessa som fokuserar på tolkningar och redovisningar av högt uppsatta 

tjänstemäns uttalanden. Det är endast i ett litet stycke i slutet av artikeln som förloppet 

förklaras. Detta kan ha att göra med att det spanska valet endast var två dygn ifrån och det i 

dessa lägen var viktigt för styret att gå ut till befolkningen med flera uttalanden om händelsen. 

I artikeln framställs den spanska regeringen som solid och rationell, vilket troligtvis är en 

effekt av dessa mäns uttalanden, just för att inte tappa sitt förtroende bland folket. Både 

premiärministern och inrikesministern visar i sina uttalanden som artikelförfattaren refererar 

till i artikeln på en förnuftig, human och solidarisk yta. Samtidigt som de visar på stabilitet 

och tillit gör de sig inte svaga för förövarna och deras eventuella hot mot landet. Genom dessa 

uttalanden görs olika tolkningar av vilka som är hotet mot nationen och skyldiga till 

attentaten. Den andra artikeln i min analys, ”Bombvåg i London tog 37 människors liv”, 

visar i synnerhet på en berättande uppbyggnad som tydligt personifieras genom en 

redovisning av lokala vittnesmål. Artikeln syftar främst till att försöka återskapa en illusion av 

händelsen, så att även läsaren skall kunna ta del av händelseförloppet på ett djupare plan. 

Trots att journalisten med allra största sannolikhet inte befann sig på platsen för händelsen 

under produktionen av artikeln, lyckas han personifiera, identifiera och skapa samband mellan 
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läsaren, händelsen och även författaren, ”Från flera tunnelbanestationer strömmade 

skrikande människor, täckta av blod och med sönderslitna kläder.”. I likhet med artikeln ifrån 

bombningarna i London beskriver också utrikeskorrespondenten i Moskva attentaten på ett 

utförligt och rikt vis. Fokus hålls vid berättandet av händelseförloppet, genom iakttagelser och 

intervjuer lyckas journalisten skapa en närhet till händelsen. Huvuddragen syftar till att 

återberätta och förklara hur, var och även varför detta inträffat i den ryska huvudstaden. Detta 

görs främst genom egna iakttagelser och tolkningar av bland annat vittnesmål och ryska 

medier, vilket genomgående präglar artikelns utformning. Då journalisten befinner sig på 

platsen för händelser ger detta också resultatet av en grundligare och djupare redovisning av 

läget. En effekt som helt saknas i artikeln om Madrid men mer eller mindre präglar artikeln 

om bombningarna i London.  

 

Mina två övriga artiklar är en Ledare om attentaten i främst London, ”New York 11/9, 

Madrid 11/3, London 7/7 2005”, men också alla attentat som präglat de västerländska 

nationerna under 2000 talet, och en analys av händelserna i Moskva 2010, ”Ryska folket 

kräver handling – nu måste tryggheten öka”. Ledaren som publicerades i samband med 

attentaten i London syftar främst till att öppet föra en diskussion om hur och varför incidenten 

kunnat ske men också av vilka. Med stöd av brittiska myndigheter och uttalanden från 

ämbetsmän världen över för tidningen spekulationerna vidare där man med antaganden 

försöker sammanbinda händelserna till en grupp eller rörelse. Ledaren fokuserar också på att 

visa enighet inom den västerländska kulturen mot de rörelser som ämnar förstöra detta. 

Huvuddragen i denna ledare är av främst ideologiska underbyggnader, vilket jag kommer att 

föra en vidare diskussion om i ett senare kapitel. Analysen som publicerades i samband med 

attentaten som drabbade Ryssland 2010 har även de ideologiska grunder som jag kommer att 

diskutera längre fram. Dock finnes analysens huvuddrag i författarens kritik mot den ryska 

regimen. Där han menar att nationen länge präglats av en problematik med metoder som 

enbart förvärrat läget i landet. Han redovisar i analysen ett flertal olika aspekter av de ryska 

myndigheterna och befolkningens förväntningar på dessa, samtidigt som han försöker finna 

lösningar på den problematik han öppet ifrågasätter.  

 

8.2 Skillnaderna i rapporteringarna, nyhetsvärden och maktrelationer 
Då jag i denna studie har haft för avsikt att redovisa rapporteringarna ur ett västerländsk 

gentemot österländskt perspektiv, där Madrid och London representerar det västerländska och 

Ryssland det österländska. Kommer jag även i denna diskussion om skillnaderna däremellan 
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att föra den med Madrid och London som en part mot Ryssland, som representerar en annan 

stånddel.  

 

Journalistikens paradigm syftar bland annat på att skapa en gemensam plattform för 

värderingar och tolkningar av olika händelser och fenomen. Tillsammans producerar de en 

gemensam plattform för föreställningar och värderingar. Precis som Ellefson och Kingsepp 

kommit fram till i sin studie, har den västerländska mentaliteten kommit att prägla 

journalistikens representation av Ryssland på ett negativt vis. Ryssland framställs ofta som 

det österländska, med kulturella, sociala och traditionella olikheter mot det västerländska. Det 

representerar det andra som utropar en barbarisk och barsk värdegrund. Ett fenomen 

västvärlden ofta vill påvisa genom att försöka jämföra det mot ett ”demokratiserat och 

frihetsfanatiskt” väst. Värdegrunder, tolkningar och standardiseringar skapar ofta en kulturell 

och social gemenskap, då media besitter den makten att producera och reproducera dessa 

grunder, formar de också ett samhälle efter sina egna villkor. Makten står i likhet med sanning 

och kunskap, fenomen bland annat media tillskrivit sig. Skillnaderna i rapporteringen av 

dåden är påtagliga, dels återfinns sakliga skillnader i beskrivningar och djup, som blivit 

effekten av journalistens placering och distansering till händelserna. Men de mest avgörande 

skillnaderna återfinnes i rapporteringen kring de maktrelaterade grunderna. I samtliga artiklar 

om Madrid och London framställs myndigheterna som solida och säkra, med rationella och 

sakliga planer för hur arbetet efter attentaten skall utvecklas. I stora delar av dessa artiklar 

fokuserar författaren på att redovisa och tolka uttalanden från högt uppsatta personer i 

nationen. Artiklarna framställer de drabbade länderna och dess myndigheter som förberedda 

och säkra. Befolkningen beskrivs som ”vanliga vardagsfolk, precis som oss”. Medan 

artiklarna om Moskva främst redovisar kritik mot den ryska myndigheten, det refereras endast 

till ett fåtal tjänstemän, varav begrepp som ”förinta” sammankopplas med dessa. 

Myndigheterna förknippas med barska metoder, och en del av rättsväsendet beskrivs med 

”kraftigt byggda poliser”. Journalisten beskriver platserna för händelsen med emotionella 

ordval där befolkningen avbildas som förskräckta och sargade. Tillvaron återskapas som mörk 

och dyster, lite farlig, med en myndighet som riskerar att göra situationen värre än vad den är. 

Den ryska ledningen ifrågasätt febrilt i artiklarna, främst i analysen ”Myndigheterna har varit 

sämre på att förbättra säkerheten för vanligt folk”, och man ifrågasätter också metoder som 

används av dem. Tillskillnad från framställningen av myndigheterna i rapporteringarna av 

dåden i Madrid och London framställs de ryska myndigheterna som hotet mot det ryska folket 

och demokratin själva. 
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8.3 Ideologiska grunder, etnocentrism och eurocentrism  
Med kraften att skapa gemensamma värderingar och normer besitter även media möjligheten  

att utforma en världsbild efter egna tolkningar. Genom mänsklighetens naturliga vilja att 

identifiera och gruppera uppkommer känslan av tillhörighet och samförbund. Ur ett 

eurocentriskt och etnocentriskt synsätt främjar man hellre sin egen identitet, där man tenderar 

att förstöra och förfina sin egen nation. Tillhörigheten inom de gemensamma kulturella och 

sociala betingelserna förstärker denna tro om en gemenskap där gruppidentifikationen 

distanserar samhörigheten grupper emellan. För en grupp kan ett accepterat beteende tolkas 

som abnormt för andra. Med denna föreställning skapar människan en känsla av ”vi och 

dem”. En föreställning även media tenderar att producera och förstärka. Med de tre största 

media mogulerna i västerländska säten, sätter dessa tonen för vad som skall betraktas som 

normaliter och godtagbart. Roosvall, Ginneken, Ellefson, Kingsepp och Rigert är bara en 

bråkdel av forskare som redovisat för detta fenomen, inte minst ur ett västerländskt gentemot 

österländskt perspektiv.  

 

Den eurocentriska samt etnocentriska sammanbindningen är ett fenomen som visat sig synligt 

i analysen av mina fem artiklar. I artiklarna och ledaren som publicerats i samband med 

attentaten i Madrid och London återges en stark känsla av solidaritet och gemenskap. 

Samhörigheten gör sig märkbar i flera meningsuppbyggnader i artiklarna ”Kampen mot de 

krafter som vill slita sönder våra samhällen är inte över.”. Redan i ingressen för en av 

artiklarna har denna mening konstruerats. En konstruktion som tydligt avgränsar det ena från 

det andra. ”… bara genom sammanhållning kan vi möta och till slut vinna över terroristerna. 

Det som drabbade New Yorkborna, Madridborna och Londonborna träffade också oss här i 

Sverige. Vi lever i samma sorts samhällen – öppna demokratier.”. Uttalanden som beskriver 

det västerländska samhället som demokratiskt, frispråkigt, öppet och nytt är många. ”Det här 

är inte bara en attack mot ett land, utan mot alla nationer och mot civiliserade människor 

överallt.”. Inte minst återskapas känslan av gemenskap, sammanhållning och tillhörighet i 

dessa artiklar. I artiklarna finns en undergrävd maktkamp mellan västerländska och den 

resterande världen. En synbar tes drivs om ett gemensamt civiliserat västerländskt samhälle 

som formas av gemenskap, frihet och demokratiska värden. Händelserna sammankopplas 

under ett flertal sekvenser med andra europeiska nationer och inte minst den svenska. Dåden 

sägs inte vara direkt riktade mot den spanska och brittiska nationen, utan är en produkt av 
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onda krafter utifrån som genom attentaten försökt förstöra för den allmänna friheten som 

råder i det kultiverade väst.  

 

Inte minst blir denna tolkning märkbar i jämförelsen av rapporteringen av dåden i Madrid och 

London med rapporteringen av dåden i Moskva. De ryska makthavarna kommer knappt till 

uttryck i artiklarna, den delen dessa representeras görs det i samband med negativa och barska 

sammanfogningar. Inte minst i analysen framställs den ryska ledningen som oansvariga, hårda 

och taktlösa. Detta ifrågasätter artikelförfattaren öppet, som menar att metoderna ledningen 

arbetat efter riskerar att tillföra än mer ostabilitet och ojämlika i samhället. Journalisten 

kritiserar ledningen genom att påvisa på en uppgivenhet hos befolkningen där det saknas tillit 

till regimen. ”Det är bara ett av alla löften som har visat sig vara tomma ord.”. Dessutom 

ifrågasätts tryggheten där en framtoning av en rysk ledning som inte kan bidra med en 

nationell säkerhet framställs, ”Myndigheterna har varit sämre på att förbättra säkerheten för 

vanligt folk.”. Den ryska premiärministern Vladimir Putin redovisas som brutal och 

obarmhärtig, hans ledarskap ifrågasätt också då journalisten menar att han utnyttjat sin 

tidigare maktställning med inhumana och skoningslösa mått. Författaren försöker även att 

applicera västerländska avseenden som en effektiv lösning på den problematik han redovisar 

att den ryska ledningen besitter. Han menar att genom dessa tillämpningar kommer den ryska 

regimen att föras ett steg närmare en lyckad utveckling. Något han också påpekar skulle bli en 

svår process för landet som med sin ledning har till vana att använda sig av barska metoder 

och drastiska lösningar. Han jämför även det ryska agerandet gentemot hur man i Madrid 

handskats med samma incident där man ”... konstaterar att Ryssland står sig slätt.”. 

Händelserna i Moskva sammankopplas aldrig till några andra nationer än det vars 

spekulationer om förövarnas härkomst härjar. Det är en tydlig framställning av en skoningslös 

och obarmhärtig ledning som är inkapabel till att garantera en nationell säkerhet till sin 

befolkning. Ledningen framställs som irrationella och oförmögna. Journalisten redovisar till 

och med en metod som han anser att de borde applicera på sin regim, något han menar skulle 

effektivisera och säkra den nationella säkerheten.  

 

8.4 Kritisk reflektion 
Till denna studie valde jag ett material som till en del skulle representera saklig information, 

medan den andra delen bestod av en analys och ledare. Detta medför att studien inte är en 

representativ bild för hur den allmänna rapporteringen av händelserna såg ut. En liten slagsida 

medförs då journalisten som producerat artiklarna om Moskva befann sig på platsen för 
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händelsen, och som dessutom är en inrotad med Ryssland och de kringliggande länderna som 

expertisområde. Dock har jag förtydligat detta och även förhållit mig till samma grunder som 

de tre övriga artiklarna. Dessutom har jag enbart valt att använda mig av en tidning och inte 

fler. Detta systematiska val gjorde jag för en djupare tolkning av en tidning och inte fler. 

Representativ blir den heller inte då analyserna enbart gjorts på artiklar publicerade dagen 

efter samtliga dåd. Därför kan jag inte ta några långtgående slutsatser för rapporteringen. 

Analysen syftar endast till att representera en bråkdel av rapporteringen i tidningen. Jag har 

valt att applicera kontextuella aspekter i min analys, detta för en djupare förståelse i hur 

rapporteringen såg ut samma dag. Men som jag tidigare nämnt är det inte representativ bild 

varje sig internationellt, nationellt eller lokalt. Detta gäller enbart Dagens Nyheter de aktuella 

dagarna där mina artiklar är hämtade ifrån. Jag hade även kunnat applicera andra och fler 

teoretiska infallsvinklar, likväl en kombination av en kvantitativ och kvalitativ undersökning. 

En semiotisk tolkning av bilder hade även det varit relevant för en analys av detta slag. Men 

med tanke på denna undersöknings omfattning hade jag inte med de strama begränsningarna 

kunnat tillämpa en studie av detta slag. Istället får jag lämna det som en rekommendation till 

kommande forskare och studenter. 
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