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En kvalitativ studie om New York Times språkbruk kring terrorism. De valda 

frågeställningarna blev: 

Hur är New York Times språkbruk kring terrorism och 9/11 2001, respektive 2011?  

Hur har mass-mediated terrorism-diskursen förändrats mellan året 2001 och året 2011 i 

New York Times nyhetsartiklar om terrorism och 9/11?  

Hur ser en reporter på sin roll som skribent om 9/11, och hur kommer detta att indikera 

på att journalisten kanske faller offer för att vara terroristens medhjälpare? 

Och materialet för studien blev fyra artiklar från New York Times, och en intervju med 

en skribent bakom en av artiklarna.  

 

Teorival blev en kritisk teori-inriktad del med en socialkonstruktionisktisk infallsvinkel 

som stöd. Birgitte L. Nacos (2002) har teorier om ”mass-mediated terrorism” som stöd. 

Det finns även framing, nyhetsvärdering med i valet. 

Metodval blev Peter Berglez tolkning av van Dijks strukturerade nyhetsschema, 

vilket fick stöd av Norman Fairclough’s CDA.  

 

I resultatdelen ser vi hur New York Times språkbruk kring terrorism, och dess val av 

nyhetskonstruktion gör att de ändrar nyhetsvärdering till allt som kan beröra något av 

dessa tre: terrorister, makthavare/regering, och samhälle. Helst alla tre tillsammans.  

En intervju med en reporter fick ge en belysning på hur denna konstruktion av nyhet 

kan se ut, och även om denne var införstådd med känsligheten att rapportera om 

terrorism så fanns det tendenser för att han blir terroristens medhjälpare omedvetet. 
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Inledning 
Eftersom terrorism är ett sånt vitt begrepp som cirkulerar så mycket i media och 

påverkar samhället på alla olika plan bestämde jag mig för att undersöka tidningen 

New York Times’ språkbruk kring terrorism. Efter 2001 blev terrorism ett 

vardagsuttryck som inpräntades hos en hel ny generation som kommer växa upp med 

att terroristattacker sker där de minst anar det. Eftersom elfte september 2001 är en 

historisk dag vill jag se hur dagstidningen som var närmast attacken valde att skriva om 

detta; New York Times. Jag vill undersöka hur tidningen skriver om terrorism i deras 

artiklar och om det har förändras genom åren. För att få en bredare insikt om 

journalistens del i detta har jag valt att intervjua en journalist som jobbar på denna 

tidning och har skrivit om attackerna. 

 

När jag kom till Newark Airport blev jag stoppad vid passkontrollen, och blev visad till 

andra passkontrollen. Där fick jag sitta och vänta i 40 minuter meda de kontrollerade 

min väska, innan en polisman tog mig in till ett separat rum för att förhöras. Han gick 

igenom hela min mobiltelefon & iPad och läste mina mail och sms, ifrågasatte vilka jag 

kände i USA och ville få deras nummer så att han kunde ringa upp dem och bekräfta 

vad jag skulle göra här, om jag planerade att jobba etc. Sedan började det dyka upp 

fråga efter fråga om terrorism och om jag var delaktig i terrorism; att jag skulle skriva 

om terrorism & media och samtidigt intervjua en journalist sågs inte med blida ögon, 

och jag blev hotad att bli utsparkad från USA på plats. Jag blev tillsagd att öppna upp 

min resväska och visa upp allt, likaså med mitt handbagage då han speciellt fastnade 

för min bok ”Mass-mediated Terrorism”… 

Efter två timmar var förhöret slut och jag fick slutligen gå.  

 

Syfte 
Här är det alltså en studie kring New York Times språkbruk kring terrorism året 2001 

och 2011 och jämförelsen emellan dessa två år. Det är huvudämnet med denna 
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uppsats, och har en sekundär del, interju med en reporter från en av artiklarna, som 

handlar om hans roll som skribent om terrorism som ska belysa konstruktionen av en 

nyhet om terrorism och dess nyhetsvärdering.  

 

Frågeställning 
Hur är New York Times språkbruk kring terrorism och 9/11 2001, respektive 

2011?  

Hur har mass-mediated terrorism-diskursen förändrats mellan året 2001 och 

året 2011 i New York Times nyhetsartiklar om terrorism och 9/11?  

Hur ser en reporter på sin roll som skribent om 9/11, och hur kommer detta att 

indikera på att journalisten kanske faller offer för att vara terroristens 

medhjälpare? 

 

Bakgrund 
Den elfte september 2001 blev USA attackerad av terrorister. Även om attentatet den 

dagen skedde på flera platser den dagen var fokusen på New York City. 

 

Material och avgränsning  
Material för denna studie är fyra nyhetsartiklar och en intervju.  

 

Artiklar: Alla är tagna ur New York Times, en dagstidning som har sin bas på 

Manhattan. Två utav dessa artiklar är nyhetsartiklar från 2001 den elfte och tolfte 

september som är tagna från deras webbarkiv. De resterande två är från 2011 den 

tolfte september från papperstidningen.  

 

Intervju: N.R Kleinfield har jobbat på NYT i över 30 år och har skrivit flera artiklar 

om terroristattacken och dess konsekvenser. Han intervjuades om sin roll som journalist 

och hur han ser på sin roll som skribent om terrorism. 



 

Christoffer Wiklöw  Media - terrorismens medhjälpare H11jkand 

 Stockholms  universitet - JMK  6 

 

Motiveringen att välja dessa fyra nyhetsartiklar är att de var mer djupgående och 

allmänfattande av händelsen. Tre av fyra artiklar var huvudartikeln om 9/11 den dagen.  

 

Validitet & reabilitet 
Eftersom denna studie har fyra artiklar och en intervju ska den ses som en undersökning 

som kan påvisa tendenser, men inte generalisera. Tre till skribenter för intervjun hade 

varit optimalt men de var tvungna att hoppa av i sista stund på grund av jobbrelaterade 

saker. 

 

Teori 
Utifrån kritisk teori-perspektivet dokumenteras och avslöjas brister eller på annat sätt 

problematiska förhållanden som är skapat och låser fast "verkligheten". Det är en 

kritisk forskning som har utvecklat en specifik referensram: (1) identifiera och 

ifrågasätta de antaganden som ligger bakom de vanliga sätt att varsebli, förstå och 

handla; (2) erkänna de inflytningar som historia, kultur och social position har över 

uppfattningar och handlingar; (3) föreställa sig och utforska ovanliga alternativ som 

kan rubba rutiner och en etablerad ordning; (4) uppmärksamma olika, inte minst subtila, 

former för social dominans, och (5) vara tillbörligt skeptisk till varje kunskap eller 

lösning som påstår sig vara den enda sanningen eller det enda alternativet (Alvesson & 

Sköldberg 2008:283). Här ser vi många möjligheter att ta in mycket mer än bara den 

textuella tolkningen. 

 

Terrorism i sitt bredaste begrepp har använts allt mer som rättfärdigande för att 

förfölja, fängsla, tysta och eliminera oliktänkande, och att USA valde en hård linje 

med kriget i Mellanöstern där kriget legitimerades för dess mål om frigörande av 

korruption, terrorism och istället forcera demokrati och rädda hemlandet från 

terrorhotet och med denna teori kan vi belysa och ifrågasätta det som ses som norm och 
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det "naturliga" i struktur som gör sitt anspråk på dessa (normer och hegemoni) 

(Alvesson & Sköldberg 2008). 

 

Denna samhällsvetenskap undersöker också de kulturella och språkliga konventioner 

som styr uppfattningen av den sociala verkligheten; hur mäktiga aktörers handlingar 

bidrar till denna förstenade verklighet till förmån för vissa intressen. Genom att 

blottlägga diskurser, institutioner, ideologier i konstruerade medvetandeformer i 

representations- och dominanstermer belyses de asymmetriska maktrelationer, 

antaganden och föreställningar som tas för givna (Alvesson & Sköldberg 2008:284). 

Här kan man då med ett makroperspektiv se hur maktrelationer och antaganden om 

terrorism se hur föreställningar ges framed, och möjligen utan objektivitet.  

  

Det svåra med kritisk teori för denna forskning är dess svårigheter att ge en tydlig 

ledtråd hur den empiriska forskningen ska bedrivas. Men ser man terrorism som ett 

diskursskifte där terrorism i media har blivit ett bredare och mer socialt konstruerat 

begrepp och därigenom reproduceras i media, är just denna teori det som ger 

forskningen insikt om hur forskningen i sig kan förstärka och reproducera terrorismens 

frame i hegemonin. Det empiriska materialet måste tolkas utifrån dess socialt 

konstruerade fenomen, vilket här skulle vara Amerikas maktdominans, hegemonin i 

samhället och den rådande ideologin (Alvesson & Sköldberg 2008). 

 

 

Jämfört med kritisk teori ser socialkonstruktionism på individnivån och dess skapande 

av verkligheten, dess socialt konstruerade verklighet. Man frågar sig hur ett subjektiv 

mikroförhållande blir objektiv fakticitet i makroförhållanden, hur ett socialt 

kunskapsförråd byggs upp genom objektivifieringar i den sociala ordningen för att 

människan ska veta om dess olika rutiner i samhället (Alvesson & Sköldberg 84-

85:2007). Detta sker kognitivt och normativt genom fyra nivåer: (1) språket som 

legitimerar, (2) ordspråk, maximer, legender etc, (3) explicita teorier, (4) symboliska 
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universa där socialt objektifierade och subjektiva meningar ordnas och integreras i en 

ram (Alvesson & Sköldberg 89:2008). 

För att undersöka hur språkbruket kring terrorism i media kan te sig kan man genom 

denna teori se hur ett språk kan legitimera ("terroristbekämpning" istället för 

"oljekrig") och hur explicita teorier om terrorism gör att samhället skapar sin 

verklighetsuppfattning, och bekräftar den, även genom det som inte sägs sk. 

metakommunikation där läsaren fyller i tomrummen, läser mellan raderna och skapar 

en bild av verkligheten (Nacos 2002).  

 

Svårigheten med att applicera denna studie är att den utgår från den skapande 

människans verklighet, och belyser hur hegemonier och normer förstärks och 

upprätthålls och inte de bakomliggande orsakerna (mer än att det är individen som 

genom sin natur skapar mening). För att komma underfund med frågeställningen krävs 

ett mer makroperspektiv på samhället.    

 

 

Terrorism 
"(...)an act of terrorism is in reality an act of communication. For the terrorist the 

message matters, not the victim" (Schmidt and de Graaf 14:1982). I sin bok "Mass-

Mediated Terrorism ‒ The Central Role of The Media In Terrorism and 

Counterterrorism" introducerar Birgitte L. Nacos begreppet mass-mediated terrorism 

för att kunna fånga innebörden av hur terrorister noggrant kalkylerar in media för att nå 

ut med sin politiska agenda. För de grupper och individer som inte får utrymme att 

uttrycka sig i media, de som är förtryckta, som inte passar in i den rådande ideologin 

eller hegemonin blir terrorism en väg att nå direkt ut i media både till allmänheten och 

myndigheter. Media tenderar att fokusera på en utav de två andra hörnstenar i The 

Triangle of Political Communication (Mass-media, general public/interest groups, 

government officials/decision makers), vilket gör att när terrorister slår till är de 

mycket medvetna om att medias gatekeeping kommer ändra nyhetsvärderingen till allt 

som är relaterat till terroristernas attack ‒ och därmed nå ut till makthavare både lokalt 

och internationellt (Nacos, 11:2002).  



 

Christoffer Wiklöw  Media - terrorismens medhjälpare H11jkand 

 Stockholms  universitet - JMK  9 

 Men det är inte bara attackerna i sig som är huvudsättet att nå ut med sin politiska 

agenda; när inte någon terrorist-grupp tar på sig ansvaret för en attack föds ändock 

rädslan lokalt; mass-mediated bilder och rapporter påvisar hur inte ens landets 

statsmakt kan skydda dem från dessa attacker eller ens kunna peka ut vem/vilka som 

utförde det; här blir själva rädslan och oron det som terroristerna vill röra upp för att 

öka/starta motsättningar mellan allmänhetens misstro för statsmakten (Nacos). 

"(…)For terrorism by its very nature is a psychological weapon which depends upon 

communicating a threat to a wider society." (Nacos, 177:2001).  

 

Birgitte L. Nacos tar även upp det svåra med att dra linjen vart gränsen går mellan 

political violence och terrorism ‒ här menar hon att media följer vad makthavarna 

väljer för linje. Ännu svårare blir det när makthavare för krig och skillnaden mellan 

"merely violating 'human rights'" och terrorism; ta till exempel USA:s bombningar i 

Afghanistan där det är ett stort antal civila offer som får stryka till för att USA menar 

att det är ett krig mot terror (counterterrorism), alltså en form av legitimering.  

Här belyser alltså Birgitte L. Nacos hur det är en gråzon för media vad som ska klassas 

som terrorism i media; hur de bakomliggande strukturerna, hegemonierna och 

ideologierna styr vår syn av vad som är terrorism och inte. Norm- och 

strukturkontexten tas i anspråk och hela hennes perspektiv kan ses ur ett kritisk teori-

perspektiv.Tidigare forskning visar hur media fortsätter hela terrorist-händelsen genom 

det journalistiska arbetet av sammanfogande av källor, tid och plats till en nyhet. 

Genom att visa bilder på skadade, räddningsarbetet, kaos som är ackompanjerade av 

kaosvärdeladdade ord och maktkällor förstärks impakten av känslan av rädsla och oro 

hos mottagaren även efter att det har gått tid efter terroristattacken ska ha skett (Nacos: 

29-42,54:2002).  

Nacos tar upp exemplet i Seattle 1999 när WTO hade sin konvention med ledare 

från hela världen samlades, och upp till 40 000 människor demonstrerade i staden 

varav ungefär 150 människor vandaliserade märkesbutiker och stora företagskedjor. 

Denna sidohändelse var egentligen inte så stor men media fokuserade på de få 

våldsamma attackerna och blåste upp dem i bilder, ord och interjuer, vilket blev kallat 
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”Battle of Seattle”. Att anarkisterna fick så mycket uppmärksamhet var precis vad de 

ville, eftersom deras attacker hade politiska motiv, inte själva vandaliseringen i sig. 

Även fast deras attacker skulle kunna ha kategoriserats som terrorism, blev det endast 

kallat ”politiskt våld”. Faktum är att forskning har visat att amerikansk media är mer 

dragna till att kalla en våldsam akt ”terrorism” om det är amerikanska medborgare 

involverade (Nacos 95: 2002). CNN och Reuters valde efter elfte september-attackerna 

att använda t-ordet så lite som möjligt för att de var rädda att de skulle ”förlora 

kontakten med terrorister och deras supporters” (Nacos 96:2002).  

 

Det som skiljer terrorism från konventionellt krig är att terrorister vill skapa 

underliggande psykisk oro i fiendens land. Antal offer är inte huvudmålet utan ett sätt 

att få uppmärksamhet genom att attackera symboliska mål såsom maktcentrum, 

turistmål och viktiga samhällsfunktioner. Genom dessa attacker påvisas hur landet inte 

kan skydda invånarna, ge motattacker eller kontrollera situationen. 

 Elfte september-attackerna var inte ämnad att få USA att kapitulera utan att visa 

den inhemska publiken terroristernas hängivenhet, kraftfullhet och osynlighet (Nacos 

2002). 

 

I Media: The Terrorists’ Battlefield belyses problematiken kring relationen mellan 

terrorism och media upp mer detaljerat och beskrivs som “The most efficient means to 

influence the political processes is through the mass media, which consciously and 

unconsciously cooperate with terrorist organisations” och “Modern counter-terrorism 

leaders have to understand the media in order to improve their operations against 

terrorism and overcome the media’s tendency to describe the terrorists in a positive 

terminology” (3:2007). Författaren menar alltså att media ignorerar sin roll som 

objektiv när terroristgrupper medvetet genomför sina events för att söka massmedial 

uppmärksamhet. Ett subtilt sätt för terroristen att nå ut är genom att skicka en video till 

media som okritiskt visar upp materialet, ofta utan att hänvisa till källan, och därmed 

har media spelat terroristens spel rakt i händerna och gett dem fri möjlighet att skapa 

rädsla. Även här tas samma modell upp där triangeln news media, decision makers och 
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public opinion alla blir påverkade av terroristattacker (5:2007). Men författarens 

huvudperspektiv är medias roll som medlare ut till decision makers och public opinion 

genom två huvudtyper av gatekeepers: a gatekeeper (den “objektiva”) och advocate 

gatekeeper (den subjektiva, partiska). Dessa två tar upp vad som som ska sorteras ut 

från källorna och vad som ska ut i mediabruset. Problematiseringen blir att mass-

mediated terrorism i den internationella mediakontexten tenderar att sakna objektivitet, 

balans och sanning och därtill färgas av länders inhemska ståndpunkt gällande 

utrikespolitik; de länder som har en maktposition tenderar att styra definitionen vad 

som är terrorism och inte. 

 

Ev punkterna som skiljer denna bok från Birgitte L. Nacos (2002) är att man tar upp 

problematiken kring manipulation (ur den engelska definitonen) i media. Att 

rapporterandet i sig kan skapa en “verklighet” utanför verkligheten som kan markant 

skilja sig åt emellan. Alltså menar författaren att ur ett socialkonstruktionistiskt 

perspektiv att själva rapporteringen i sig fungerar politiskt: den strukturerar 

verkligheten både för allmänheten och makthavare. 

 

Båda litteraturböckerna tar upp svårigheterna med att klassificera någonting som 

terroristattacker eller politiskt våld; själva begreppet är alltför beroende av den rådande 

ideologin.  

 

Framing 
Här kommer begreppet framing att relatera till två meningar: (1) hur nyheter är 

kontextualiserat och format av journalister genom referensramar enligt en latent 

strukturell mening; (2) att allmänheten sedan utifrån de aktuella referensramarna 

formar sina åsikter och “verklighetsuppfattning” utifrån dessa givna ramarna (McQuail 

555:2005). Framing definierar problem, diagnostiserar orsaker, lägger in värderingar 

och föreslår lösningar genom specifika ord, fraser, vissa referenser, bilder, ge exempel 

som allmänna, källor och så vidare. Framing används för att ge en händelse en viss 

mening utifrån olika separata händelser och det är journalisten som har medvetet eller 
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omedvetet glidit ifrån objektivitetsidealet och blivit partisk. Det är sett som en utav de 

huvudsakliga sätten att visa symbolisk makt Framing finns i hela nyhetskedjans process 

från förstahandskällan, journalisten, till redigeraren och slutligen läsaren, vilket gör 

detta begrepp till ett komplicerat begrepp som har många påverkande faktorer  

  

 Framing ges med olika gömda agendor; antingen genom en strategic framing 

för att till exempel få försprång i en kampanj eller eller konfliktorienterad där fokusen 

ligger mer på subjektiv journalistik.  

 

Framing som begrepp består av tre paradigm: (1) den kognitiva modellen som 

bygger på att journalisternas rapporterande blir kognitivt samma tankar, ord och 

värderingar hos mottagarna (här är alltså mottagarna inte själva en del av 

verklighetsskapandet); (2) den konstruktionistiska modellen som bygger på att att 

journalistiken levererar tolkningar av de källor de presenterar som nyheter (och därmet 

låter läsaren alltså själv få tolka och skapa sin verklighetsuppfattning utifrån); (3) det 

kritiska paradigmet som bygger på att framingen är en spegling av elitvärderingar och 

den rådande hegemonin. Framing är en del av medias effekt på samhället, varvid 

McQuail listar upp några punkter hur effekten kan se ut med de viktigaste punkterna 

“förstärka det rådande” och “förhindra förändring”. 

(McQuail 511:2005).  

 

Denna studie kommer att utgå från den tredje formen av framing ‒ den kritiska ‒ för att 

den ser framing som en spegling av hur makroförhållandet speglar sin maktdominans, 

hegemoni och ideologi i källor, och lika väl i nyhetsprocessen. De två andra används i 

jämförande syfte för att ge olika vinklingar på analysen.  

  

 

Nyhetsvärdering 
Det finns tre typer av faktorer som påverkar nyhetsvärderingar: (1) organizational som 

har ideologiska konsekvenser eftersom sammanfogande av händelser till en nyhet är 
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partisk, och fokuserar på händelser som sker närmast produktionsstället; (2) genre 

related är en ram som nyheter formas in i för att möta läsarnas förväntningar av en typ 

av nyhet, framprovocerad av tidigare liknande nyheter, för att artikeln ska tas in lättast; 

(3)socio-cultural som innebär att västerländsk media när de fokuserar på utländsk 

media tenderar att kretsa kring stora event, närhet till landet, tydlighet i mening, 

tidsnära, relevans, konsonans, personifikation, negativitet, signifikans, drama och action 

(McQuail 310:2005).  

 

“What is known and knowable by the mendia depends on the information-gatehring and 

information-processing resourses” (McQuail). Huvudfaktorerna som påverkar 

nyhetsvärdering är inom tre kategorier människor, plats och tid, ofta kombinerat.  

 

Metod 
Eftersom denna studie har två baser, djupintervjuer och terrorism-diskurser i 

nyhetstexter kommer denna studies vetenskapliga ansats att vara kvalitativ analys. Detta 

för att kunna ge en djupare analys som täcker in kringtäckande delar av min 

problemformulering och som alla har påverkat det. På så vis kommer denna studie, om 

än begränsad och specifikt analyserat, empiriskt material, att vara bred och ge insikt om 

terrorism & medias komplexa relation från produktionskontexten till norm- och 

strukturkontexten. Genom att fokusera denna kvalitativa studie på ett material (New 

York Time’s reportrar och deras artiklar) passar en kvalitativ studie bättre än en 

kvantitativ som skulle kunna fungera bättre om det skulle ha varit flera dagstidningar 

involverade.  

 

Jag har valt ut två metoder som kompletterar varandra för textanalysen; van Dijks 

schematiska analys och Faircloughs teoriorienterade metod. För intervjun har jag valt 

intervjumetoden som beskrivs i ”Metoder i kommunikationsvetenskap”.  

 

Norman Faircloughs "Analysis Discourse ‒ Textual analysis for social research" valdes 

ut därför att den har en relationell analys: hur samhällets strukturer, ideologi, hegemoni 
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och maktförhållanden framställs ‒ man intar alltså en mikroposition utifrån 

nyhetstexten och har fokus på makroförhållanden (norm- och strukturkontexten). I 

litteraturen har Fairclough systematiskt kategoriserat in kapitel efter områden att 

studera med passande analysmodeller.  

För min studie har jag valt ut de som behövs för att besvara mina 

problemformuleringar (även om de behöver kompletteras med teori). De frågor som 

valdes ut från Fairclough är där för att komplettera Berglez analysschema. 

Fairclough ställer sig olika frågor inför varje socialstudie i media han ska göra. Jag har 

valt ut dessa för att de tar upp de frågor och ämnen jag behöver för att besvara mina 

frågeställningar: 

 

Representation of social events 

Med denna kategori och dess frågor undersöker man structure and agency, mediation, 

governance, social structures, social practices och social events. Detta för att få se 

utifrån en mikroposition hur terrorism objektivifieras och reproduceras och speglar 

maktförhållanden (Fairclough, 69:2003). 

 

• What elements of represented social events are included or excluded, and which 

included elements are most salient? 

• How abstract or concretely are social represented? 

• How are processes represented? What are the predominant process types? 

• Are there instances of grammatical metaphor in the representation of 

processes? (Denna fråga besvarar hur händelsen beskrivs)  

  

Intertextuality 

Här är fokusen på text i texten och dess relation emellan; vilka som får komma till tals 

om de läggs fram direkt eller indirekt i texten. Detta för att visa vilka som prioriteras 

(Fairclough 2003).  

 

• Of relevant other texts/voices, which are included, which are significantly 

excluded?  
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• Where other voices are included? Are they attributed, and if so, specifically or 

non-specifically? 

• Are attributed voices directly reported, or indirectly reported? 

 

Peter Berglez (Ekström & Larsson 2000) tolkning av van Dijks teorier tar upp 

ideologikritik och frågar sig varför texten har blivit som har blivit; nyheters diskursiva 

karaktär förenas med den kritiska diskursanalysen. Han tar upp hur två diskurser som 

möts i media kan påvisa hur maktförhållanden manifesteras genom språkanvändning 

(till exempel terrorism-makthavare), och hur media skapar och förstärker dessa 

diskurser. Berglez (Ekström & Larsson 2000) menar att det är den komplexa 

verkligheten som måste pressas in i färdiga scheman. 

 

Konkretiserat ser Berglez (Ekström & Larsson 2000) schema för kritisk analys av 

nyhetstexter ut såhär: 

• Redogörelse för rapporteringens huvudsakliga innehåll samt kartläggning av 

de eventuellt bilder och faktarutor som kompletterar artikeln 

Denna analytiska uppvärmning är till för att bekanta läsaren och forskaren med 

innehållet. Kartläggandet av bilder och/eller faktarutor läggs in i analysen för att se vad 

för syfte de har i relation med texten. Här är alltså fokusen på att kartlägga 

journalistikens behandling/konstruktion av den aktuella händelsen, och därmed dess 

diskursiva karaktär gällande verklighetskonstruktion. 

• Nyhetstextens tematiska struktur (makro) 

Här registreras nyhetstextens hierarkiska karaktär, alltså hur ämnen och/eller händelser 

organiseras. Huvudhändelsen kan oftast kartläggas genom att betrakta rubrikernas och 

ingressens innehåll. Men hur är andra, sekundära händelser knutna till artikeln? 

• Nyhetstextens schematiska struktur (makro) ‒ kartläggandet av berättandets 

kategori 

a) vad förmedlas i rubrik och ingress? b) Vilka aktörer förekommer i texten, och vad 

representerar de? c) Enligt vilket mönster redogörs för den historiska bakgrunden ‒ 

utifrån särskilda aktörers handlingar/kommentarer? d) hur konstruerar nyheterna 

uppfattningar om konsekvenser och orsak-verkan-förhållanden med utgångspunkt från 
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särskilda aktörers verbala kommentarer? e) Hur kommenteras och beskrivs aktörerna 

av den aktuelle journalisten? f) Vilken aktör tillåts sammanfatta och/eller dra de 

huvudsakliga slutsatserna kring den aktuella händelsen? 

 Man vill undersöka här hur den aktuella verkligheten konstrueras diskursivt 

inom ramen för journalistikens regelstyrda schematiska konventioner. 

• Mikroorienterad analys av nyhetstexten 

Med förståelse genom de tre föregående punkterna, särskilt de två senaste, kan man 

påbörja textanalysen med verktygen lokal koherens och frånvarande information, 

närvarande implikationer och lexikala stilen.  

• Politisk/historiska kontextualiseringar 

Med den tematiska strukturen, och den analyserade texten i åtanke, kan det finnas några 

historiska orsaker till att händelsen beskrivs utifrån det aktuella perspektivet? (Ekström 

& Larsson 204-207:2000) 

 

 

Intervjumetod 
Intervju har valts för denna studie för att kunna besvara om en vald journalist som 

skriver om terrorism kan vara bidragande till terrorism-diskursen, vilket tidigare 

forskning har bevisat. 

Plats för intervju är på New York Times högkvarter i Times Square, Manhattan.  

 

Valda teman för intervjun är: (1) idé, (2) uppsökande av fakta, (3) sammanställning 

och skrivande, och (4) slutresultat. Frågorna kommer att vara halvstrukturerade vilket 

innebär att jag kommer att gå vidare med frågor beroende på vad skribenten säger och 

eftersom det är ett specifikt händelseförlopp som ska berättas. Innan intervjun skedde 

bad jag skribenten att läsa sin artikel än en gång för att fräscha upp minnet. 

 

1. Idé 
När terroristattackerna skedde i New York City var det morgon och många anställda 

hade nyss kommit till jobbet eller var på väg. Själva arbetet med att styra upp vad som 
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skulle täckas skedde på kort tid. Med dessa frågor kommer deras nyhetsvärderingar att 

lysa mellan raderna. 

 

Who’s idea was it to write this article? How did that idea start? 

Considering what happened 9/11, why did You choose to write about this? 

 

 

2. Uppsökande av fakta  
För en journalist innebär det journalistiska arbetet att man ska söka upp källor för att 

kunna berätta en sann och objektiv händelse. Valet av källor färgar artikelns vinkel och 

är en viktig del av.  

 

Which sources have you sought up? Why? 

Which souces has sought up you? 

Which source sought you up first?  

Can you tell me about how the fieldwork started and went on? (Where you went, who 

you met, did you go by yourself?)  

In the article the theme is [theme of article] why did you choose to interview [name of 

person]? 

 

3. Skrivande och sammanstä llning 

När en journalist har råmaterialet klart för att sammanställa deras fakta har de mycket 

mer än vad som kommer att få plats i deras artikel vilket gör att de kommer att sålla 

bort en del. 

 

Varför ansåg du dig vara klar med artikeln? 

Can you tell me about the theme of your article? Why did you choose this one?  

Why did You choose to focus about [theme of article] in this article about the 

consequences of terrorism? 

Why did you not choose another theme? 

The word terrorism is quite a strong word, what was your thought about using that 

word? 
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4. Slutresultat 
När artikeln är klar har den genomgått flera frames, åsikter, källor, redigeringar och 

ekonomiska intressen. Det som återstår blir den, som enligt kritisk teori, verklighet 

mottagarna kommer att anpassa sig efter; den kommer också att spegla ideologier, 

maktförhållande, hegemoni, värderingar, omedveten partiskhet och legitimering.  

 

 

Do You feel that the picture (if available) to the article fits well with the text? Why? 

Considering the possibility of an article being edited by an editor: after seeing Your 

article published, do You feel satisfied with how it ended up being? If not, why? 

For terrorists attention through media is important to get their agenda out to the 

general public, international mass-media and decision makers; as a journalist writing 

about this, how do You feel about this? 

What kind of rules from NYT do You have to follow regarding writing about terrorism? 

Do You wait for official information regarding if something is seen as a terrorist-attack 

or just political violence, or is it up to You & NYT to make that decision? 

 

Analys  
Nyhetstexterna 
Här följer fyra stycken kvalitativa analyser av nyhetstexter från New York Times. 

 

De	  två	  artiklarna	  från	  2001	  
A DAY OF TERROR: THE 

PSYCHOLOGY; Attackers Believed To 

Be Sane, skriven av Erica Goode 

U.S. ATTACKED; President Vows to 

Exact Punishment for 'Evil'  

skriven av Serge Schmemann 

 

• Redogörelse för rapporteringens huvudsakliga innehåll samt kartläggning av 

de eventuellt bilder och faktarutor som kompletterar artikeln 
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Goodes artikel publicerades 12:e september 2001 och har ingen bild, och publicerades 

som en inrikesnyhet. Den handlar om hur terrorister inte är självmordsbenägna, galna 

personer utan tillberäkneliga, men även mycket komplicerade individer.  

 

Schmemanns artikel är publicerad 12:e september 2001 och behandlar först generellt 

om terroristattackerna i USA, hur USA:s makthavare reagerar, förloppet i New York 

City, omvärldens reaktion, och tornens historia. Bilder finns till artikeln men fanns inte 

tillgänglig online för denna studie. En faktaruta tar upp händelseförloppet kronologiskt 

med tidsangivelser och plats.  

 

 

• Nyhetstextens tematiska struktur (makro) 

Goodes artikel är en del av en kedja av artiklar som hör till samma tema med rubriken 

”A DAY OF TERROR” och presenteras som en artikel som enbart handlar om 

terroristens sätt att tänka, men även hur samhällets kollektiva bild av hur en terrorist är 

som sätts på spel. Sekundära händelser som blir knutna till denna artikel handlar om 

självmordsattacker i Mellanöstern, hur självmordsattackerare har martyfisierats och 

hamnat på frimärken, 1000-talets självmordsattacker i Persien 

 

Schmemanns artikels verklighetsperspektiv är utifrån ett amerikanskt perspektiv, och 

därmed publicerad på inrikessidorna vilket i sin tur implicit bygger på att läsaren är 

införstådd med USA:s ideologi, normer, värderingar och maktförhållande. 

Nyhetstextens tema kretsar kring terroristattackernas och huvudhändelsen, att USA har 

blivit attackerat nämns i rubriken och sätter huvudhändelsen ”U.S. ATTACKED; 

President Vows to Exact Punishment For ’Evil’”. Ingressen fortsätter med att beskriva 

katastrofscener i New York som fokus kopplat till huvudhändelsen. . Genom artikeln 

kopplas flera olika sekundära händelser, både inrikes och utrikes. En avslutande del av 

nyhetsartikeln tar upp tornen med dess historia, arkitektur och närvaro i 

populärkulturen.  
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 Alltså är det fyra meningskluster i denna artikel: presidenten som är det aktiva 

subjektet, överlevare som är passiva subjekt, terrorister som är orsaken, och 

omvärldens makthavare som reagerar.  

 

 

• Nyhetstextens schematiska struktur (makro) ‒ kartläggandet av berättandets 

kategori 

 

a) vad förmedlas i rubrik och ingress?  

Den första delen av rubriken i Goodes lägger ut det värdeladdade ordet ”terror”, och 

fortsätter sedan med ”psychology”, båda i stora bokstäver. Den avslutande delen av 

rubriken har ordet ”attackers” som förmedlar redan här ett ”vi ‒ dom”-konstituerande. 

Helheten i rubriken förmedlar att terroristerna tros vara tillräkneliga, vilket ställs i 

kontrast till de föreliggande valda orden i rubriken.  

 

Med huvudrubriken ”U.S. ATTACKED; President Vows to Exact Punishment for 

’Evil’” visar denna nyhetstext det som har primär betydelse. Aktören här nämns endast 

vid sin titel, president, och förmedlas som den aktiva som svarar med en handling och 

kommentar mot de som attackerade dem. Fortsätter man till ingressen fortsätter man 

med denna aktör, och omnämner han hans uttalanden indirekt. Man beskriver 

katastrofscener i New York City med offer, plan som kraschat in i Pentagon och man 

drar en historisk jämförelse med att denna händelse är ”being ranked the worst and 

most audacious terror attack in American history”.  

 

b) Vilka aktörer förekommer i texten, och vad representerar de?  

Det finns flera olika aktörer i nyhetsartikeln. Den första i texten är en amerikansk 

professor i politisk psykologi och internationella affärer citeras direkt i texten. Den 

andra direkt citerade är en israelisk professor i psykologi. Den tredje är en expert inom 

terrorism och sitter i styrelsen för brott och straff på ett universitet i New York. Den 

fjärde är en amerikansk psykolog och expert inom inter-ethnic konflikter. Den femte är 

en amerikansk professor inom psykologi. Aktörerna omnämns i början som experter 
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inom terrorism och blir direkt citerade och representerar kunskap om psykologi och 

terrorism och står för faktan i denna artikel.  

 

Flera olika aktörer kommer till tals i Schmemanns artikel indirekt och direkt i denna 

hierarkiska ordning; president Bush, åklagare, tv-kommentator som offer, NYC-

borgmästaren, vice presidenten Dick Cheney, Osama bin Laden, senator, Pentagon-

anställda, talesman för sjukhus, läkare, överlevare, terrorister, Yasir Arafat, Khadaffi, 

ledare i Europa, Vladimir Putin, palestinier och Talibanregimen. De flesta aktörer är 

passiva och/eller involverade som får kommentera händelsen.  

 

c) Enligt vilket mönster redogörs för den historiska bakgrunden ‒ utifrån särskilda 

aktörers handlingar/kommentarer?  

Huvudhändelsen i denna artikel är hur terroristerna antas vara tillräkneliga, även fast 

de har gjort hemska dåd och den historiska bakgrunden som anges för att stödja denna 

artikel är hur självmordsterroristerna har sedan 1000-talet gjort dåd likt detta. Så 

handlingar står främst för den historiska bakgrunden, men även en studie om hur 

terroristerna nästan aldrig är så ensamma och otillräkneliga som Hollywood 

framställer dem.   

 

I Schmemanns artikel omnämns andra historiska händelser som placeras i relation till 

denna händelse är bombningarna i Nairobi 1998, bombningarna i WTC 1993, 

Oklahoma City, Pearl Harbour och Lockerbie. 

 

d) hur konstruerar nyheterna uppfattningar om konsekvenser och orsak-verkan-

förhållanden med utgångspunkt från särskilda aktörers verbala kommentarer?  

Genom att låta experter inom terrorism och psykologi få uttala sig om terroristens psyke 

och handling konstrueras skribenten fram en nyhet om att terroristens psyke är mycket 

mer komplicerad och tillräknelig än vad ”vi” tidigare trodde i Goodes artikel. 

 

Själva attacken ges inte mycket utrymme i Schmemanns artikel, utan det är 

konsekvenserna, processen med att återställa New York City, assimilera för att hitta de 
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skyldiga och att med hjälp av omvärldens stöd attackera. Denna ideologiska process 

sker implicit och ifrågasätts inte, utan hegemonin är redan etablerad i textens 

konstruerade struktur genom de makthavande källor som återges. De makthavande 

aktörernas kommentarer riktas till USA där de stödjer dem; de riktar även 

kommentarer mot de som attackerade, här nämns Libyen och Palestinas makthavare 

specifikt i texten. 

 

 

g) Vilken aktör tillåts sammanfatta och/eller dra de huvudsakliga slutsatserna kring 

den aktuella händelsen? 

 

Den israeliska källan får dra de huvudsakliga sammanfattningarna och läggs fram som 

den enda med bevis, och de andra källorna bekräftar det. I denna artikel behöver alltså 

den israeliska källan en studie för att kunna hävda sig i artikeln när det räcker med 

enbart titeln för de amerikanska källorna. De i Goodes artikel beskrivs som experter 

inom sina områden. Den enda källan som inte är i Amerika beskrivs med sin studie han 

genomfört, vilket de andra inte görs. De i Schmemanns beskrivs alla med sina 

yrkestitlar. 

 

I Schmemanns artikel är det främst presidenten som lyfts fram som aktiv aktör, och 

också den enda aktören som kommenterar och bedömer orsak/verkan-förhållanden och 

drar de huvudsakliga sammanfattningarna.  

 

 

• Mikroorienterad analys av nyhetstexten 

Frånvarande information i Schmemanns artikel är hur förloppet startade i USA; detta 

händelseförlopp omnämns bara kort i faktarutan kronologiskt och förutsätter att 

läsaren har informerat sig om det från dagen innan. Närvarande implikationer är denna 

överflödiga information som endast är en spekulation utan källa: 

“The date seemed to have no obvious meaning. One of the men convicted in the 

bombing of the United States Embassy in Nairobi in 1998, in which 213 were killed, 
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was originally scheduled for sentencing on Sept. 12. But the sentencing of the man, 

Mohamed Rasheed Daoud al-'Owhali, had been put off to mid-October. 

It was possible that Mr. Al-'Owhali and the others convicted with him were close 

witnesses to the bombings, since terror suspects typically await sentencing at the 

Metropolitan Correctional Center in Lower Manhattan. Officials have not confirmed 

that the convicted Nairobi bombers are there.” 

Denna del är egentligen irrelevant till händelsen 2001 och kopplas inte samman till 

huvudhändelsen mer än att de möjligen var i NYC som fällda brottslingar. Denna 

textdel används för att stärka den globala koherensen om att terrorister har infiltrerat 

amerikansk säkerhet och genomfört attackerna på amerikansk jord.  

 Även de sista styckena om byggnaden i sig är en närvarande implikation som 

inte tillför mer till den globala koherens i artikeln, utan mer verkar vara där för att göra 

byggnaden till en ”martyr” genom att omnämna dess djupt rotade historia i 

populärkultur, ekonomi och stadsbild. 

 En annan närvarande implikation är den underliggande ideologiska 

bemärkelsen i ”World leaders hastened to condemn the attacks, including Palestinian leader 

Yasir Arafat and Libya's Muammar el-Qaddafi.” att de har världens ledares stöd och även 

Libyens och Palestinas stöd ‒ journalisten nämner inte de länder som ger sitt stöd mer 

än vid ”europeisk” för det är underförstått att stöd ska fås, men att just Libyens och 

Palestinas stöd specifikt omnämns är för att påpeka hur extraordinärt dessa två stöd 

är.  

 

I rubriken till Erica Goode’s artikel benämns terroristerna som "attackers" vilket 

förstärker vi-dom implikationen och att de har blivit offer för något. Jämför man de 

två inledande styckena i ingressen så står de båda som kontraster till varandra med sina 

hyperbol; den första som beskriver hur deras nation har djupdykt rakt in i "horror and 

grief" och hur denna attack verkade vara ett galenskap, och den andra som ställer sig 

rakt mot detta och skriver hur detta antagligen var planerat av "perfectly sane" 

människor. För att förtydliga att det handlar om tillräkneliga personer så omnämns 

dessa personer adjektiv som "very sane" eller "perfectly sane" personer. 
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 Redan i rubriken antyds det att läsaren ska anta att terroristen är en psykopat, 

och hela upplägget av artikeln blir att motbevisa denna inställning, och förklara att de 

inte kan diagnosticeras någon personlighetsstörning. De olika exemplen som läggs 

fram till den lokala koherensen är: 

”Yet the attacks visited on New York and Washington yesterday were in all likelihood 

the work of perfectly sane people, said experts on the psychology of terrorism. ” 

”Although such attacks are often termed suicide bombings, the experts said, the 

bombers themselves are usually not suicidal in any common sense of the word. They do 

not qualify for any psychiatric diagnosis. They are not impelled by depression, despair 

or low self-esteem.” 

“Studies suggest that those willing to sacrifice their lives in an attack are almost never 

the disturbed loners sometimes conjured by the news media or by Hollywood films.” 

''In terms of socioeconomic status and level of education, they just covered the whole 

range, from very poor families to very rich families,'' he said.” 

“(…)even very sane people are capable of extreme violence.” 

”(…)suicide bombers are no different than the members of any elite fighting group(…)” 

 

Att allt detta läggs fram för att visa att poängtera skribentens kognitiva uppfattning om 

terrorister inte stämmer, som förs över till läsaren kognitivt likaväl. Att det dock inte är 

bevisat och bekräftat verkar inte spela någon större roll för skribenten. 

 

• Are there instances of grammatical metaphor in the representation of 

processes? 

9/11 omnämns med dessa termer i artiklarna:  

A DAY OF TERROR, ”horror and grief”, attacks [2, Goode].  

 

calamity was already being ranked the worst and most audacious terror attack in 

American history, The attacks [6], ''evil, despicable acts of terror”', hijackings, These 

acts of mass murder,evil acts, these acts, The repercussions of the attack, calamity 

achieved levels of horror and destruction known only in war, a trauma. [Schmemann]  

 

I ett stycke läggs vi-dom antydningarna fram: 

''The person who does this does not see himself as giving up his life at a premature 

point,'' Dr. Kushner said. ''He sees it as for the greater good of society. And for us who 

try to guard against this, it's disastrous.'' [Goode] 
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Här antyds det alltså att det är ett stort problem, även om de försöker skydda sig mot 

denna terrorism.  

"noted that suicide attacks are not condoned by most Muslims"[Goode] 

Denna del har två implicita meningar; den första att genom att skriva ordet "noted" 

syfta på att lägga fram information som antas motsäga det som anses vara 

konsesus/common sense, det som anses vara undersförstått. Sedan skriva in "most", ett 

luddigt antalsbegrepp och enligt metakommunikation syftar på att det egentligen finns 

en ouppskattad del som stödjer självmordsattacker, vilket gör att det är upp till läsaren 

själv att bilda sin uppfattning där. Allt detta läggs in för att stödja artikelns globala 

koherens om att terroristens karaktär är lika tillräknelig som vem som helst från 

samhället; att genom rätt indoktri kan vem som helst begå terrorism.  

 

Det som Schmemanns artikel utgår från är attacken mot World Trade Center i New 

York City och förutom detta tas de övriga attackerna upp, omvärldens reaktion och 

möjliga personer som kan ligga bakom dådet. De mest framträdande elementen i dessa 

element som tas upp i artikeln är hur de inblandade är aktiva subjekt, vare sig de är 

offer, läkare, borgmästare eller president. Det som framträder i den globala koherensen 

är att det amerikanska folket är starka och att presideten i topp är den som ska leda 

folket till rättvisa och ge igen mot de som har orsakat detta, ''The search is under way for 

those who are behind these evil acts,'' Mr. Bush said. ''We will make no distinction between the 

terrorists who committed these acts and those who harbor them.'' [Schmemann] 
 

• Implicit information, underliggande meningar, opinioner och värderingar 

Som Robert Fowler beskriver i sin bok får medlemmar av allmänheten uttryckas i 

media först när de har blivit utsatta för något och då framställs som offer istället för att 

vara utvalda av media som priviligerade källor såsom makthavare, folk med social 

status eller ekonomisk makt (Fowler, 22:1991). I denna artikel ser vi detta tydligt med 

hur presidenten är den enda som framstår som handlingskraftig, källor från 

allmänheten framställs enbart som offer, även folk som omnämns på grund av sitt yrke 

framställs som passiva och hjälplösa vilket kan ses utifrån terrorism-diskursen i media 

som förstärker bilden av samhälllet som den utsatta och svaga där binära positioner 
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sätts i kontrast: presidenten med; detta är förstås en ideologisk påverkan i strukturen av 

nyhetstexten och ifrågasätts inte för att den antas vara införstådd i den socio-kulturellt 

påverkade läsaren som delar denna syn kognitivt. Även stycket vem som antas vara 

bakom detta dåd ställs fram som något objektivt med källor som ”many officials”.  

 

• Politisk/historiska kontextualiseringar 

Schmemanns artikel: Ur ett historiskt och politiskt perspektiv är det intressant att se hur 

konflikten i Mellanöstern implicit framläggs som den triggande orsaken till attacken 

mot USA. Som tidigare nämnt uttrycktes det specifikt att Libyen och Palestina uttryckte 

sitt stöd ‒ länder som har varit i konflikt med USA. Och att Taliban-regimens talesman 

får uttrycka sig direkt i texten, om än dock via Reuters, påvisar att läsaren ska vara 

underförstådd att det har varit tidigare konflikter med USA. Dessa politiska 

kontextualiseringar hänvisas till dess historiska kontextualisering och bidrar enbart till 

att förstärka denna bild av Mellanöstern som konflikthärd och fiende för USA.  

	  

De	  två	  artiklarna	  från	  2011	  
 

THE 9/11 DECADE; Getting Here 

From There, skriven av N.R. Kleinfeld 

Falling In Love With Death,  

skriven av Jim Dwyer 

 

 

• Redogörelse för rapporteringens huvudsakliga innehåll samt kartläggning av 

de eventuellt bilder och faktarutor som kompletterar artikeln 

Kleinfelds artikel publicerades den 8:e september 2011 och är en del av ett större tema 

nyheter som enbart tar upp dessa attacker. Just denna artikel tar upp personliga 

händelser och konsekvenser av vad som skedde den dagen för tio år sedan men även 

hur det har påverkat samhället, politiken och världen. Det är en bild på tvillingtornen 

som sträcker sig ovanför molnen.  
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Dwyers artikel är publicerad den 11:e september 2011 och är en del av ett större tema 

kring 9/11 i New York Times. Till artikeln finns det en bild på tvillingtornen. Textens 

innehåll handlar om hur 9/11 har påverkat newyorkborna på olika sätt, tar upp intervju 

med en militäranställd i Irak 2003, de som blev offer för attackerna i New York, och 

presidentens reaktion.  

 

 

• Nyhetstextens tematiska struktur (makro) 

Huvudhändelsen är attacken 2001 och presenteras i ingressen. Artikeln tar sedan upp 

olika historier som är länkade till denna händelse. 

 

Huvudhändelsen i Dwyers är kriget i Mellanöstern som blev konsekvensen. De 

sekundära händelserna läggas fram som en stödjande berättelse om den dagen som 

ledde fram till dagens krig. Detta summeras redan i ingressen ”Years of grieving and 

war. But recall, too, the hour of human decency.”.  

 

 

• Nyhetstextens schematiska struktur (makro) ‒ kartläggandet av 

berättandets kategori 

I rubriken förmedlas det om att det är en plats eller tid som vi har förflyttats till från ett 

annat, vilket menas vara underförstått hos läsaren. Vidare i ingressen bygger man 

vidare på detta och specificerar att det handlar om tid (”In the years since 2001(…)”) 

och att dessa år emellan varken har realiserat ”våra” värsta eller högsta önskningar”, 

vilket i sin tur handlar om en implikation om sociokulturell sammankoppling av 

värderingar, och aslutar i ingressen med att det som har gått har avkrävt ett högt pris 

för ”normalitet” som nu har infunnit sig.  

 

I Dwyers artikel förmedlas det i rubriken en kontrast om kärlek för döden, och läsaren 

förstår att någon/några har dött. I ingressen tas det upp att åren efter 2001 har varit 



 

Christoffer Wiklöw  Media - terrorismens medhjälpare H11jkand 

 Stockholms  universitet - JMK  28 

fyllda av sorg och krig, men förmedlar också att man ska komma ihåg människans 

hygglighet. 

 

c) Enligt vilket mönster redogörs för den historiska bakgrunden ‒ utifrån särskilda 

aktörers handlingar/kommentarer?  

I denna artikel är det endast utifrån de särskilda aktörernas handlingar som den 

historiska bakgrunden redogörs; deras kommentarer om attackerna och deras handlande 

står för mönstret om den historiska bakgrunden.  

 

Genom Dwyers artikel förekommer det tolv aktörer som representerar tre områden 

(militär, familj, offer); militärer, NYC:s borgmästare, Anne Mulderry som förlorade 

sin son, en sjuårig pojke i Najaf och sju personer som var offer för attacken. Man låter 

alla sju offer få stå för den historiska redogörelsen genom deras handlingar som 

påvisar deras offerroll, men det är mest utifrån skribentens kommentarer som eventet 

redogörs. Militäraktören beskrivs med sin titel men som skribenten inte riktigt minns 

om det var eller inte, och att han var nervös gällande reportrar men samtidigt nyfiken. 

En utav offren beskrivs som ”a Marine-turned-banker”, en annan man som ”scrappy 

college basketball player, family peacemaker” 

 

 

d) hur konstruerar nyheterna uppfattningar om konsekvenser och orsak-verkan-

förhållanden med utgångspunkt från särskilda aktörers verbala kommentarer?  

Ingen av dessa talar om orsaken, endast om konsekvenserna av det som skedde. 

  

 

Dwyers val av konstruktion av uppfattningen om konsekvenser och orsak-verkan-

förhållanden blev fokuserat till två aktörer; löjtnanten där skribenten valde att låta 

hans kommentarer rikta sig mot de protesterande mot kriget i Mellanöstern i New York, 

och Anne Mulderry vars kommentarer indirekt riktas mot det krig som nu förs i 

Mellanöstern. Dwyer skrev även in ett stycke som visar hur kriget legitimeras: 
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”By 2003, the Bush administration was ready to go into Iraq. Half the country believed, 

on the strength of hints and verbal feints, that Iraqis had a hand in 9/11. ”  

 

  

g) Vilken aktör tillåts sammanfatta och/eller dra de huvudsakliga slutsatserna kring 

den aktuella händelsen? 

Den aktör som tillåts dra de huvudsakliga slutsatserna kring den aktuella 

händelsen är skribenten själv, som drar egna slutsatser utifrån event och uttalanden han 

har valt som stöd till dessa slutsatser.  

 

 

• Mikroorienterad analys av nyhetstexten 

Gällande lokal koherens i Kleinfields artikel utgår skribenten om att läsaren är 

informerad om händelsen, skribenten hävdar att det inte behövs nämnas vilket år 

(”(…)— the Sept. 11 that requires no year —(…)”), att läsaren ska vara införstådd när 

och vad recessionen innebar, och kriget i Mellanöstern. Termen ”Wall street” som 

syftar på människorna som var hjältar den dagen, läggs fram så att läsaren ska ingå i den 

koherensen tidningen vill utge. 

  Gällande koherens i Dwyers artikel syftar skribenten på att läsaren är 

införstådd om elfte september, kriget i Mellanöstern och protesterna mot denna i USA. 

Rudolph Giuliani omnämns utan sin titel (borgmästare). Den lokala koherensen bygger 

upp den globala koherensen som har ett amerikanskt perspektiv på konsekvenserna. För 

att stärka artikelns globala koherens så fyller skribenten artikeln med situationer där de 

”vanliga” människorna, de som alltså inte omnämns i sin handling på grund av ett yrke, 

med känslomässiga anspelningar på hur de som annars passiva, hjälper till i en 

situation som denna. Till exempel: 

”Between 14,000 and 17,000 people in the towers, old and young, fat and fit, able-

bodied and not, marshaled themselves into evacuations that were undirected, 

unrehearsed and orderly. A firm hand on an elbow, giving strength to wobbly legs. A 

soothing voice that said chemotherapy was hard but these are just stairs and you can do 

it. The double-file line of strangers that folded into a single line to make way for 

someone who had to get down first.” 
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”They saved a day that could have been defined only by hate from the sky, instead of by 

the communal decency that resisted panic and reigned in the name of civilization.” 

”In Stairway A of the south tower, a stranger tore a strip from his shirt to stanch the 

bleeding of Keating Crown, who had been wounded by the second plane and was 

hobbling down 78 flights on a broken leg.” 

 

”(…)when Theresa Leone got home to the Bronx that night, she found an empty plastic 

cup in her bag that had been handed to her hours earlier, filled with water, by some 

unknown, unremembered face on the Bowery who saw her trudging north and knew she 

was thirsty.” 

 

”Convoys of volunteers charged the other way to cut steel and make sandwiches and 

hold out their arms at hospitals, ready to give blood.” 

 

”That morning, Raffaele Cava, age 80, was working on the 90th floor of the north 

tower. After the plane hit, no one could open the exits, so he went to another office and 

sat with Dianne DeFontes and Tirsa Moya. The hall floors were melting. Suddenly, two 

men in the stairwell pried open the door, walked in and ordered everyone to go. They 

were Frank De Martini and Pablo Ortiz, Port Authority employees who worked one 

flight down, and who took it on themselves to climb up and down 14 floors, getting 

scores of people out. They never left. Tirsa Moya walked Raffaele Cava down all 90 

floors.” 

 

”In the distance, you can take in the earliest response to 9/11, by men and women who 

helped one another that morning, who used their last calls to speak of gratitude and 

love.” 

 

En närvarande implikation i Kleinfields artikel är att skribenten nämner att Paul Simon 

ska ha sagt att han inte visste om han skulle kunna göra ett nytt album, med anledning 

av vad som har hänt. En aktör omnämns som ”family man”, vilket är ett överflödigt 

epitet eftersom att han har familj framgår naturligt i detta artikelstycke, en annan aktör 

beskrivs tidigt ”dressed cool” även fast det inte har något med intervjun att göra. 

Händelsen i Chile där gruvarbetare blev instängda är irrelevant information som läggs 

in tillsammans med en generell händelse ”People can watch a mudslide scoop up their 

home.”. Han väljer också att sätta agendan vad människor har förväntat sig:  
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”So many things were expected to be different that have not been.”. 
 

Att Kleinfield väljer att skriva om en pojkes diagnos Aspergers och låter honom 

definieras utifrån det är en överflödig information som inte tillför något till artikelns 

koherens. 

 

Studerar man den lexikala stilen i Dwyers artikel finner man många ordval som är 

subjektiva för händelsen som indikerar på sociokulturella och ideologiska implikationer, 

och det börjar redan i början av artikeln: 

”(…)the sun set on crushed buildings in a reimagined world. It set on a recontoured 

skyline and a haunted city. The equations of life no longer worked. That’s the way it 

seemed.” 

Man hänvisar till att denna händelse är mer än bara fokuserat på staden, det handlar om 

hela världen redan samma dag när solen ska gå ner. Till och med livet själv blev 

oförståerligt, och att ”så var det bara numera”-attityd till livet skapades. Skribenten gör 

en kraftfullt uttalande som sätter alltså hela händelsen till mer än bara det konkreta; 

läsarens innersta psyke menas också ha totalt förändras från grunden om självaste livet. 

Skribenten fortsätter med att aktualisera läsarens tid och plats och betydelsen av vad 

som hände med ”(…)people know where they were when they heard the unheard-of.”, 

vilket kognitivt sätts i läsarens minne med ”People repeated the same thing: My life will 

be changed forever.”. Händelsen beskrivs som ”It was called the saddest day in 

American history. It was called the worst day in American history.”, ”But there is 

residue, lingering wisps of Sept. 11” som förstärker de tidigare antydningarna om 

dagens betydelse.  

 

• Are there instances of grammatical metaphor in the representation of 

processes? 

Dwyers ordval i artikeln bygger på värdeladdade ord som syftar på känslor då 

händelserna omnämns med dessa ord:  

9/11[8], anniversaries, horror of 9/11, a day that could have been defined only 

by hate from the sky, the horrors of the day, that morning, ”(…)what was 

done(…)”.   

 

I Kleinfields artikel onnämns händelserna med dessa ord kronologiskt: 



 

Christoffer Wiklöw  Media - terrorismens medhjälpare H11jkand 

 Stockholms  universitet - JMK  32 

”the unheard-of”, ”saddest day in American history”, ”worst day in American 

history”, ”The memories remain fresh and overwhelming. The trembling 

ground, the wall of smoke that shut off the sun, the choking dust, the ghastliness 

of the jumping people ”, ”Exhausted phone lines that wouldn’t connect to those 

who might have answers. People listening to car radios, reports of more planes 

in the sky, fears of more killers to come.”, ”(…) the aching days and weeks and 

months after.”, ”the second plane of the suicidal fanatics sliced into the flank of 

the tower.”, “I can’t understand why people would do that. I don’t know what to 

say. It’s just sadness. That’s all it will ever be. Lots and lots and lots of 

sadness.”. 

 

Kleinfield fyller in alla sociala konstruktioner som påverkades: 

”The attacks unhinged the lives of families — the fathers, mothers, husbands, wives, 

children of the nearly 3,000 people who did not return home. There was also more 

nuanced, distanced loss: A man lost two former Navy shipmates from back in the day. 

A man in England lost two online Scrabble partners.” 

Här kan man läsa av hur till och med den svårt knutna familjekärnan är skakad från dess 

botten, vänskap och även för den som fick en sån trivial sak som sitt onlinspelande 

förändrat.  

 

Dwyer sammanfattar hela årtiondet emellan på detta sätt ”With a single glance across 

time, you behold the profane and the sacred in all their contrapuntal power.”. Vi ser 

även hur socialkulturens implikationer lyser i denna jämförelse som är anknuten till 

amerikansk kultur:  

”If humankind had an army, that bloody cloth on Keating Crown’s head could have flown as 

its flag, and that stranger on the Bowery would have been its quartermaster.” 

  

• What elements of represented social events are included or excluded, and which 

included elements are most salient? 

De olika elementen i artikeln som är representerade är familj, militär, politik,  

 

• Politisk/historiska kontextualiseringar 

Här ser vi hur Dwyers artikeln är politiskt kontextualiserad utifrån den starka kritik 

Bush-regeringen fick gällande kriget i Irak och att de slutligen inte fann något bevis att 
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Saddam Hussein verkligen var en del av 9/11. Skribenten lägger inte fram egna 

slutsatser men låter hans exempel stödja anti irak-invasionen, då han inte presenterar 

några andra sidor än just denna.  

 

Kleinfield låter den historiska händelsen kontextualiseras genom att nämna dess 

tidsnärvarohet: ”Already we have fifth graders not yet born on that day.”.  

 

• How are processes represented? What are the predominant process types? 

Genom texten är det anspelningar på känslor, och den amerikanska identiteten som 

används för visa den samhörighet landsmännen har till varandra.  

 

 

Intervju 
 

1. N.R. Kleinfeld, skribent bakom THE 9/11 DECADE; Getting Here From There 

Intervjuades på New York Times kontor den 7:e december 2011 mellan 10:00-11:00 i ett 

separat rum.  

 

Kleinfield svarade att det var han själv som kom på idén till denna artikel, men att han 

bollade idéer med redaktören. Intressant är att han själv säger att händelsen redan är 

skriven om för mycket och att det inte finns mycket att tillägga om det som ändå 

kommer att fyllas i tidningen ‒ ändå finner han en en vinkel att skapa huvudartikeln i 

den tidningen den elfte september, en som han dessutom konsturerade ihop.  

Arbetet med själva artikeln började flera månader innan datumet för publicering och 

innebar fyra stycken intervjuer. Han fokuserade på att intervjua två i New York och de 

två ut 

 

Angående den komplicerade relationen mellan media & terrorism och att skriva om 

attackerna svarar han såhär: 

”Well, it is not that you cannot write about the attacks, and it's a stupendous news-

event, and it sounds like if you don't write about the attacks no one will know that they 
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happened. That's the point of journalism; to write about major things that happens, it's 

not that um, terrorists are not do this so that the media would write about it, they did it 

to kill people and get the attention, and to terrorize people wether it's written about or 

not, that's their goal.” 

Vilket går emot Nacos (2002) studie om att terrorister faktiskt genomför attackerna för 

att få utrymme i media för att sprida sin politiska agenda, vilket är huvudmålet, och 

antalet döda är bara ett av detta sätt för att få uppmärksamhet både lokalt och 

internationellt.  

 Kleinfield lägger även fram en kontradiktion:  

”(…)like if you don't write about the attacks no one will know that they happened. 

That's the point of journalism; to write about major things that happens(…)” 

och 

”(…)you know terrorists want their world view accepted and presented with vadility 

and serious journalism doesn't go along that way(…)” 

Ändå publicerar New York Times artiklar kring talibanregimen och Osama bin Ladens 

uttalanden; att Kleinfield påpekar journalistikens mål, och samtidigt säger att seriös 

journalistik tar sig inte an terroristers propaganda, varför skulle då reportern & 

tidningen lägga ut deras propaganda som fakta i tidningen, som han menar med detta 

uttal när han fortsatte tala: 

”(…)Sometimes the government would say that it’s a non-terrorist attack, and if there 

would enough evidence that it looked like it was a terrorist attack, we would cover that. 

The main thing is to be cautious with enough evidence to call it, it’s not depended on 

what the government says or doesn’t say, just what the facts are suggesting.” 

 

Nacos menar att ordet terrorism är ett värdeladdat ord som genom manipulation skapar 

en ”verklighet” utanför verkligheten när media namnger en händelse terrorism eller 

inte, och Kleinfield säger sig själv inte ha något emot att använda termen terrorism för 

denna artikel: 

”I: So when you wrote this article, where you more prone to use other words like 

attack? 
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K: No, not in this case. You know when that comes into place, when the attack first 

happens, so when 9/11 itself, on that day, everybody knew, it was an well established 

attack, an established reality ten years later.”  

 

Han menar alltså att det är latent förstått av själva händelsen i sig att det inte behöver 

försvaras. Här blir då Kleinfield som reporter åt NYT, och tidningen i sig, en advocate 

gatekeeper som är partisk och subjektiv i sin bedömning av vad som ska betraktas som 

nyhet eller inte. Enligt framing blir det flera faktorer som bidrar till konstruktionen av 

nyheten; redigerarna med rubrikerna, executive editor som väljer bild, skribentens val.  

 

Han utgick från att det fanns en påverkan hos vem som helst, även i hela världen: 

“(…)I felt that everybody who was around that time, um, wherever they were, had some 

sort of impact from 9/11.”  

“(…)people throughout the country even throughout the world who where alive around 

that time of 9/11 had some sort of impact (…).” 

På detta sätt kan man alltså utläsa att han tillskriver denna händelse en stor makt som 

skulle ha påverkat långt utanför Amerikas gränser, en sorts hegemoni. 

 

Artikelns rubrik och bilder väljs ut av redaktören och redigerarna vilket gör att denna 

konstruktion av nyhet och framing egentligen är mycket större än bara journalistens 

påverkan. Just denna artikel han skrev var huvudartikeln den dagen och valet av bilden 

var till och med executive editor med och valde ut, vilket betonar dess betydelse, något 

som han understryker med ”you know, it’s the main picture”, vilket enligt 

metakommunikation kan utläsas som att det är underförstått att den ska vara mest 

genomtänkt av alla bilder. 

 

Slutsatser 
När man gör en kritisk diskursanalys på en nyhetsartikel ser man den både som en 

spegling av vad ideologi, hegemoni och maktförhållanden har gett för intryck, men 
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även vad artikeln i sig kan bidra till denna diskurs. Här har studerat hur terrorism som 

diskurs i media ter sig och utifrån mina frågeställningar har jag fått detta besvarat.  

 

Poängen med att inta ett kritisk teori-perspektiv till denna c-uppsats innebär att det som 

tas för givet i ett socio-kulturellt skapat sammanhang blir nu istället granskad, vilket i 

många fall kan gå förbi i en vetenskaplig studie. Hegemonier och ideologier kan lättare 

åskådas då det ”normativa” blir tydligt, men samtidigt blir det ett stort och djupt arbete 

som kan få svårt att begränsa sin granskning. Intervjun med journalisten gav inblickar 

hur en människa som individ i ett samhälle, en yrkesarbetande individ i ett 

konglomerat, blir ett verktyg för både terroristen, attackerade landets regering, och 

folket/samhället. Detta ser vi genom att alla dessa ur Nacos (2002) Triangle of Political 

Communication tas i anspråk i de analyserade artiklarna: 

• Vi har folket/samhället representerade i Kleinfields artiklar. Där intervjuas till 

och med de personer som inte kände ens någon som drabbades.  

• I Dwyers artikel har vi politiken och dess makthavare som reagerar mot 

terrorismen genom dess legitimering av kriget i Irak. 

• I Goode’s artikel är terroristens representerad. 

• I Schmemanns artikel har vi alla tre delar ihopskrivna i en artikel. 

 

Ser man generellt hur New York Times språkbruk är kring terrorism 2001 och 2011 ser 

vi att artiklarna fortsätter den kognitiva rädslan för terrorism genom dess konstruktion 

av nyheter som baseras på källor, plats, tid och känslor för att kontextualisera dem till 

något större. Speciellt Erica Goodes artikel förstärker detta genom att konstruera fram 

nyheten att terroristen inte är någon psykopat och därigenom blir den ultimata faran för 

samhället och för de som ”(…) try to guard against this, it's disastrous.” vilket gör att de 

inte står ut från det normativa samhället och gör att läsaren inte ens kan känna sig trygg, 

vilket spelar rakt in i terroristens händer, vilket jag omnämner i andra stycket under 

kapitlet ”Teorier om terrorism”.  
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I en terrorism som diskurs-jämförelse mellan de två åren 2001 och 2011 ser vi hur man 

tio år senare efter attacken har gått från en mer hårt känsloladdad beskrivning av 

händelsen som konnoterar deras offerroll, skriva om vem som attackerade och varför, 

hur samhället initiellt reagerade, till en mer långtgående beskrivning av 

konsekvenserna som har spridit sig inom samhällets alla hörn: familj, jobb, politik etc. 

2011 har mer hur Amerikas ideal blev satta på prov; hur långt de är villiga att gå för 

frihet och säkerhet för sitt land genom krig, och uppoffringar i hemlandet, hur 

familjekärnan påverkas, hur patriotismen sätts på prov.  

 New York Times ändrar alltså sina nyhetskonstruktioner för att 

nyhetsvärderingen kring terrorism skiftar till att bli ett brett och luddigt begrepp som 

kan inkludera mycket mer än bara attacken, utan samhällets alla skikt. När en sån stor 

attack som detta sker blir den kollektiva sorgen stor och nyhetsvärderingen blir 

fokuserad på socio-kulturell gatekeeper då elfte september hade så mycket som 

triggades; stor händelse, närhet till landet, tydlighet i mening, tidsnära, relevans, 

konsonans, personifikation, negativitet, signifikans, drama och action. Kleinfields 

artikel är den som har dragits längst i denna nyhetsvärdering då den har svaga 

tendenser av dessa faktorer men ändå var huvudartikeln den dagen. 

 

För min tredje frågeställning får jag inte ett klart svar efter att ha analyserat hans svar; 

han är både medveten om terrorismens värdeladdade ord, men skrev samtidigt den 

största artikeln om 9/11 den 12:e september 2011 om individer som inte direkt 

drabbades, en artikel som ytterligare befäster dagen och händelsens betydelse. Han 

medger själv att händelsen är redan väldigt omskriven och att han inte vill medföra till 

samma typ av artiklar, utan väljer att konstruera ihop en egen version av huvudartikel 

för dagen. Att Kleinfield finner dessa personer ”unusual” och att deras respons till 

händelsen var speciell eftersom de var ”affected in a somewhat different way” gör att 

läsaren kognitivt läser in artikelns koherens och framing om att vem som helst i 

samhället, vare sig de var på plats eller långt bort, blev påverkade, att ingen kunde 

undfly terrorism. Kleinfield är medveten om att terroristen vill framföra sin propaganda, 

att terrorism är ett känsligt ämne men tenderar om man läser hans svar, påpeka 

samhällets oro för att regeringen inte kan skydda dem. Att han menar att fakta får stå för 
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att något är terrorism eller inte, vare sig vad regering säger, är komplicerat för vad är 

fakta? Vem ger ut denna fakta, och vad kan det tendera på för tendens av hidden 

agenda? 

 

Jag är dock medveten om att skulle man se detta ur den konstruktionisktiska modellen 

gällande framing är denna artikel endast en spegling av det redan existerande därute i 

samhället, och inte den som konstruerar denna betydelse.  
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Bilaga 
Transkribering: Nathan R. Kleinfield 

Tid & datum: 10:04-10:29 den 7:e december.  

Plats: New York Times Building, NYC, NY, USA 

 

 

I: Can you tell me about how long you have been working for The New York 

Times? 

 

K: I have been here for 34 years. 

 

I: Did you also work that day 2001- 

 

K: Yeah, I did the scene-story, we had two major stories that day, the spot-

newsstory and the scene-story which is what I did. I was down there that day. I 

actually live down there also, I live four blocks away. 

 

I: Oh, really? You did that back then and now aswell? 

 

K: Yeah. 

 

I: So, this article, who's idea was it to write this article? 

 

K: The editor of the section, ask me, you know, wanted me to do something for 

the section, suggested um several different possibilities one of which was an 

lead essay, and uh she didn't really have a preference or an deferent idea of 

what she wanted it to be other than you know the hope that it would be 

something, sort of the impact, the meaning of 9/11 um throughout the decade, 

but she pretty much left it up for me to decide how whether I wanted it this way 
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or another way. I sort of toyed with different possibilities and then I settled on 

what I decided I wanted to do.  

 

I: So it was basically you and your editor who spoke about this? 

 

K: Yeah, the editor basically just laid out the fact that she wanted a lead essay 

that, um, set out the section, hopefully could compose the decade, and she 

pretty much let me decide on how to do it.  

 

I: Alright. How many days ahead did this work start, was it like the same day or 

two days ahead? 

 

K: That work started on this?  

 

I: Yeah 

 

K: Months ahead of time. I mean it took, you know, took months to do this, to 

write this story, it was not full time but finding the subjects, so we started to talk 

like in the summer. 

 

I: Yeah, I see because you have these different interviews with people... 

 

K: Yeah, it took a long time to find the people I wanted to do. 

 

I: So these interviews were actually made several weeks ahead? 

 

K: Yeah, well the article was a lead so it was done several weeks ahead  the 

section. The interview with these people went on around two months before it 

went out.  

 

I: So why did you choose to interview these different people for this article? 
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K: Well what I wanted to do was an overall grounding on, you know, the impact 

on 9/11 and, I was thinking about doing something that could be less familiar 

and less covered, and I mean there has been so much done for the 

anniversary, so much leading up to this anniversary and so, I didn't want to 

write about the families, the people who died, they were getting other stories 

anyway, so I decided, I felt that everybody who was around that time, um, 

wherever they were, had some sort of impact from 9/11. I wanted to find a 

handful of people, three or four, who I thought were affected in a somewhat 

different way, who were not directly involved, they weren't there or rescued or 

they didn't know a friend or family, you know none of the people I wrote about 

even knew anyone who died down there, that was basically what I wanted to 

do. And it's a very large number of people obviously so, one of the things I did 

was, I did a lot of internet search, I looked at sites where people had written 

about their memories about 9/11 which there were any number, thousands of 

thousands of entries so I spent weeks, many hours looking around for 

possibilities, unusual people, talking to people, what they knew about the 

situation, and I sort of wintered it down to four people that I thought was an 

interesting mix.  

 

I: Where there any people who contacted you about being interviewed for this 

kind of article? 

 

K: No, I mean, there was no opportunity for that, we didn't advertise anything for 

that. There are times when we do that, and one of the advantages of the 

website is that, there are times when we post things on our website that we are 

looking for stories for something that, nothing like, nobody would have the 

opportunity to call me.  

 

I: Ok, so from these different stories, which one was the first one you 

interviewed? 

 

K: Um, Angela Langdon was the first one. 
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I: The mother? 

 

K: Yeah, the one with the birthday. 

 

I: Ok 

 

K: She was one of the four main subjects for this article. 

 

I: And as we spoke about earlier, um, can you tell me a little bit about how this 

work went on, you said it was several weeks ahead, so you did these interviews 

at different times at different locations? 

 

K: Yeah 

 

I: All over America? 

 

K: Angela was in Main, and two people where in New York. The two people 

outside New York I interviewed over the phone.  

 

I: So why did you choose to interview these people? 

 

K: As I said before, I started with a larger number of people, you know I was 

looking for people who had an interesting impact, whether how small it might 

be. Who where different enough, that could complement eachother, I didn't want 

everyone to be in New York, because I felt that you know people throughout the 

country even throughout the world who where alive around that time of 9/11 had 

some sort of impact, so I was looking for a mixture of people, I didn't start of 

with saying that it would be four people. I wanted one or two in New York and 

then someone from elsewhere, with difference in impact, so I just found these 

people to be an interesting enough mix of people. 
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I: Did you find them online? 

 

K: No, well two of them Angela and Kayline I found through one of these 

remembrance sites, and um and a Wall Street-person who joined the military I 

actually found through a professor whom I was  interviewing, a psychology 

professor, that I asked if they knew anybody with an interesting situation, that's 

how I found him. And the boy I actually found from another reporter here who 

was working on a different story for a different section who had come across the  

um, the psychiatrist who was seeing this boy and he didn't fit into her story and 

he passed it on to the editor who passed it on to me. You know people find 

people like that usually.  

 

I: Did you choose the name of the article?  

 

K: No, the editor did that.  

 

I: Do you think that it was appropriate for your article? Is it expressive enough? 

What do you feel? 

 

K: Yeah, definitely. 

 

I: And this picture aswell? 

 

K: Yeah, well it gets chosen by the editor aswell, and the photo editor, and 

things like this even the executive editor of the paper probably gets involved. 

You know, it's the main picture.  

 

I: Were you involved with choosing any of the pictures, name of article for 

example like these (pointing at subtitles)? 
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K: That was all done by the editor. Well, sometimes you would get involved, in a 

long range article you might get shown the photos. More whether you want to 

than anything. But generally it's done separately.  

 

I: The word terrorism is quite a strong word, what was your thought about using 

that word for this article? 

 

K: I can't imagine a more appropriate word for a time when you would use that 

word, you know the act, the attack, was the very definition of terrorism so. It 

gets murky and controversial in other cases you know. I don't know anyone, I 

don't think it's any controversial with this, being a terrorist-attack. I mean, 

without a second thought about it.  

 

I: So when you wrote this article, where you more prone to use other words like 

attack? 

 

K: No, not in this case. You know when that comes into place, when the attack 

first happens, so when 9/11 itself, on that day, everybody knew, it was an well 

established attack, an established reality ten years later.  

 

I: So since this is the main article, you said you didn't want an usual article 

about the victims, what happen there at the site, was it something about that the 

newspaper felt that it was written too much about? 

 

K: No, as I said, it was pretty much up to me what I wanted to do. Obviously the 

editor, has some into play, I mean I could have said that I wanted to write an 

remembrance of what happened that day, I could have done any numbers of 

things, but there was going to be a whole story of section, and the idea was to 

try and to not have as much things overlapped, we had some reporters that 

visited families, there were other stories about families and about victims, so I 

was trying to avoid overlapping what was going to be written elsewhere, and 
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also what was going to be written weeks ahead leading up, the shows on TV, so 

it  didn't seem that I would add upp something worthwhile to revisit that day. 

 

I: Did you have any conversation with other reporters on what you would write? 

 

K: I didn't directly speak to them but I had stories with the editor and at the time 

I talked with her about the other stories, but I had a sense what would end up in 

the other sections.  And I have done stories on the internet almost every year 

since 9/11, and I have a good sense of what gets written year after year after 

year, the stories that will be told weeks before especially in magazines, 

especially for the anniversary so I had a grasp of what was going  to be written 

about.  

 

I: So when you wrote this article, I guess you would have an idea of how it 

would en up looking like, do you feel that you are satisfied with  how it ended 

up? 

 

K: Yeah. 

 

I: Why? 

 

K: I thought it was a good, I felt that the four stories you know where different 

from what has been written about, the subjects so I felt that they fitted 

eachother pretty well, interweaving with these different stories. A good 

combination of that impact that day.  

 

I: So about terrorism and the media, for terrorists attention through media is 

important to get their agenda out to the general public, as a journalist writing 

about this 9/11 and the years afterwards, how do you feel about the 

complicated relationship? For example this attack on these two towers they 

knew that it would get a lot of attention and that the media would write about 

this- 
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K: Right 

 

I: so 2001 did you write about the attack? 

 

K: Yes. 

 

I: So how do you feel about writing about this form of attack, when that is what 

the terrorist wanted? Like, the attention through the media? 

 

K: Well, it is not that you cannot write about the attacks, and it's a stupendous 

news-event, and it sounds like if you don't write about the attacks no one will 

know that they happened. That's the point of journalism; to write about major 

things that happens, it's not that um, terrorists are not do this so that the media 

would write about it, they did it to kill people and get the attention, and to 

terrorize people wether it's written about or not, that's their goal. How do you 

write about terrorism beyond these, what is presented, you know terrorists want 

their world view accepted and presented with vadility and serious journalism 

doesn't go along that way, they present some of their view but also other 

perspectives, and um where it becomes an issue is where it gets down to much 

lower things. Terrorists would like to get interviewed and get their propaganda. 

You know one of the best instances for delicacy was the Una-bomber, are you 

familiar with that? 

 

I: Yes. 

 

K: When he presented his manifesto that he wanted published in The New York 

Times and The New York Times agreed to do, unedited and all, that’s probably 

the most famous. How do you handle a case like that, how do you show it 

unvarnished, that’s the propaganda of the terrorist. Covering attempted attacks 

and completed attacks, a journalist would be diralect. The question is not 

wether to cover it or not, it’s about how you should cover it.  
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I: So do you have rules to follow regarding writing about terrorism? For 

example, large scale attacks and small scale attacks? Do you wait for the 

government to say if it’s political violence or terrorism, or something else? 

 

K: No, there’s no, the debate started in earnest, with the violence in the middle 

east for decades in the papers wether to call something a terroristattack or not, 

to call them terrorist-organization. There’s no formal terrorist-policy, but the 

informal policy is about looking into the totality of the circumstances and not to 

hastily call something terrorism, since it’s such a loaded word, especially today, 

and not to shy away from it, and clearly enough that is what it was. If something 

happened today and the government would label it terrorism, the story would 

say that the president called it a terrorist-attack, and if there would other 

evidences that leads to call it terrorism, it would be mentioned in the story 

aswell. Nobody calls it anything. Sometimes the government would say that it’s 

a non-terrorist attack, and if there would enough evidence that it looked like it 

was a terrorist attack, we would cover that. The main thing is to be cautious with 

enough evidence to call it, it’s not depended on what the government says or 

doesn’t say, just what the facts are suggesting. 

 

I: So you have a policy in NYT about terrorism? 

 

K: What I’m saying is that we don’t have a formal policy, we don’t have a written 

policy with criteria, but there has been a long standing discussion about, among 

top editors, particular with correspondents who reports from the Middle East, 

that the informal policy, it’s not something that can be written, to look at the 

totality and circumstances in an event before you label it terrorism. If something 

happened and Obama would call it that, we would report that he said it was a 

terrorist attack, but at the same time if it happened in New York and Bloomberg 

said it was probably not a terrorist attack we would report that aswell. But we 

wouldn’t go to any definite conclusions, or even attempt to, we move very 



 

Christoffer Wiklöw  Media - terrorismens medhjälpare H11jkand 

 Stockholms  universitet - JMK  49 

cautiously, because people are very cautious about labeling something a 

terrorist attack or not to because it’s such a loaded word.  

 

I: If we go back to your article itself, since you were interviewing these people 

how come there are no pictures of those people? Did you talk with the editor 

about having this general picture? 

 

K: No, things like layout are totally done by the editor. Picture were taken of the 

people, but they chose not to run them in the paper for whatever reason. 

Probably because of space reasons, that they wanted the article to run over two 

pages with the time line running in the lower area, so there are probably a 

space reason for it. 

 

I: So when you wrote this article, did you know if it would be on this first page, 

like the main article? 

 

K: Yeah, I was assigned to do that.  

 

I: Ok, that was all my questiions. Thank you! 


