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Abstract 

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka om nyhetsvärderingen har ändrats under 

åren 2001-2011 i Dagens Nyheters nyhetsrapportering om attackerna mot USA den 11 

september 2001. Detta har vi gjort genom att studera bevakningen av årsdagarna för 

terrordåden. Dagens Nyheter valdes eftersom tidningen har en tillräckligt stor 

redaktion och tillräckligt med resurser för att täcka internationella händelser. Vår 

teoretiska ram utgörs av tre nyhetsvärderingsteorier. Med dessa som utgångspunkt 

utformade vi variabler och gjorde en kvantitativ innehållsanalys. Denna 

kompletterades med intervjuer med två av Dagens Nyheters före detta 

korrespondenter i USA.  

 

Vår hypotes var att fokus under de första åren skulle ligga på kategorin ”offren 

och/eller terrordåden” för att sedan förflyttas till ”terrordådens påverkan på samhället” 

och på ”återuppbyggnaden av Ground Zero”, men också till ”ifrågasättandet av USA:s 

krig mot terrorismen” och ”terrordåden ur terroristernas synvinkel”. Resultatet visade 

att Dagens Nyheter till störst del har fokuserat på ”offer och/eller terrordåden” samt 

”terrordådens påverkan på samhället”. Ofta förekommer ”kända personer och 

politiker” eller ”representanter för USA” i artiklarna. I så väl text som i bild är 

amerikaner och svenskar överrepresenterade då artiklarna utspelar sig huvudsakligen i 

USA och i Sverige. Tvärtemot vad vi trodde förekommer sällan personer från 

Mellanöstern eller misstänkta terrorister. Inte heller ifrågasätts USA:s krig mot 

terrorismen.  

 

Nyckelord: 11-septemberattackerna, Dagens Nyheter, Ground Zero, nyhetsvärdering, 

World Trade Center. 

 

 

 



Förord  
 

Det har varit spännande och intressant att undersöka Dagens Nyheters rapportering 

kring årsdagarna av 11-septemberattackerna. Vi har lärt oss mycket om olika 

forskningsmetoder samt om hur en tidnings nyhetsvärdering kring en 

katastrofhändelse förändras med tiden. 

 

Vårt samarbete har fungerat mycket bra. Vi har ansvarat för och skrivit olika delar av 

uppsatsen, men har under arbetets gång läst igenom varandras texter och föreslagit 

förbättringar och ändringar. 

 

Vi vill tacka Lennart Pehrson och Georg Cederskog, som båda har skrivit flera artiklar 

om 11-septemberattackerna i Dagens Nyheter, för att Ni svarade på våra frågor om 

Dagens Nyheters nyhetsvärdering. 

 

Ett stort tack också till vår handledare Jöran Hök som uppmuntrade oss och gav oss 

råd och kritik som förbättrade vår uppsats. 

 

Huddinge den 20 januari 2012 

Författarna 

 

 

 

 

 



Innehållsförteckning 
 

1 Inledning ..................................................................................................................... 1 

2 Syfte ............................................................................................................................ 2 

2. 1 Frågeställning ...................................................................................................... 2 

2.2 Hypotes ................................................................................................................ 3 

3 Bakgrund ..................................................................................................................... 4 

4 Tidigare forskning ....................................................................................................... 6 

5 Teoretisk ram .............................................................................................................. 8 

5.1 Nyhetsvärderingsteorier ....................................................................................... 8 

5.2 Teorireflektion ................................................................................................... 10 

6 Metod och material ................................................................................................... 11 

6.1 Kvantitativ innehållsanalys ................................................................................ 11 

6.2 Samtalsintervjuer ............................................................................................... 11 

6.3 Metodkritik ........................................................................................................ 13 

6.4 Material .............................................................................................................. 15 

6.5 Urval och begränsning ....................................................................................... 16 

6.6 Definition av kategorier ..................................................................................... 18 

6.6.1 Kategorierna för aktörernas roller ............................................................... 18 

6.6.2 Kategorierna för aktörernas nationalitet ..................................................... 19 

6.6.3 Kategorierna för Land i fokus ..................................................................... 19 

6.6.4 Kategorierna för vinkel ............................................................................... 20 

6.6.5 Kategorierna för artikelförfattare ................................................................ 20 

6.6.6 Kategorierna för bildaktörernas nationalitet ............................................... 20 

6.6.7 Kategorierna för bildernas motiv ................................................................ 20 

WTC är en förkortning för World Trade Center. ................................................. 20 

6.7 Resultatvaliditet ................................................................................................. 21 

6.8 Begreppsvaliditet ............................................................................................... 21 

6.9 Reliabilitet .......................................................................................................... 22 

6.10 Intervjuer .............................................................................................................. 22 

7.1 Antalet publicerade artiklar per år ..................................................................... 24 

7.2 Aktörers nationalitet ........................................................................................... 26 

7.3 Aktörers roller .................................................................................................... 29 

7.4 Artiklarnas vinkel ............................................................................................... 33 

7.5 Land i fokus ....................................................................................................... 36 

7.6 Artikelförfattare ................................................................................................. 39 

7.7 Bild: Aktörernas nationalitet .............................................................................. 40 

7.8 Bild: Motiv – Aktörernas roller. ........................................................................ 42 

8 Diskussion och slutsats ............................................................................................. 45 

Slutsatser kopplade till tidigare forskning ................................................................... 46 

Källförteckning ............................................................................................................ 49 

Bilagor .......................................................................................................................... 60 

Bilaga 1: Kodbok ..................................................................................................... 60 

Bilaga 2: Tolkningsregler och kodningsprinciper för variablerna ........................... 68 

 



 1 

1 Inledning  
 

Den 11 september 2001 förändrades världen. Då rasade World Trade Center i New 

York samman och kriget mot terrorismen inleddes (Holmertz odat.a). Vi är 

intresserade av ämnet för att följderna av attackerna märks än i dag, inte minst genom 

att kontrollerna på flygplatserna har skärpts.  

 

10-årsdagen fick stor uppmärksamhet i svenska medier. Dagens Nyheter publicerade 

exempelvis elva artiklar i tidningens huvuddel. Tidningens stora intresse för 

tioårsdagen beror kanske på att terrorattackerna 2001 och de efterföljande 

konsekvenserna fick större medial uppmärksamhet än många andra händelser (Leth & 

Thurén 2002 s.7, Monahan 2010 s. xxi). Med ovanstående som grund bestämde vi oss 

för att undersöka bevakningen av denna viktiga mediala händelse, speciellt med fokus 

på rapporteringen om 10-årsdagen eftersom det gör ämnet aktuellt.  

 

Dagen efter attentatet, den 12 september 2001, handlade många artiklar om offren och 

terrordåden (men inte bara som vår undersökning visar). Ett citat från en artikel av 

den säkerhetspolitiske reportern Bengt Albons (2003 s. 15) i Dagens Nyheter två år på 

dagen efter attackerna fick oss att börja undra om tidningens fokus så småningom 

ändrades: 

De röster som hävdat att terrorattackerna den 11 september 2001 inte 

förändrade världen har tystnat. Ingen undgår längre insikten om att  

terrordåden utlöste en världsutveckling som domineras och definieras 

av kampen mot terrorismen. 

– – – 

Medan européer lever i länder som inte längre är utsatta för militära hot 

och därför är tryggare än någonsin i historien, känner sig amerikaner efter  

11 septemberattacken mer utsatta och hotade i sitt eget land än någon gång 

tidigare. Det ger utslag i opinonsmätningar där starka majoriteter i europeiska 

länder som Frankrike och Tyskland inte anser att kriget i Irak är värt priset,  

medan amerikaner fortfarande till överväldigande del sluter upp bakom både 

invasionen och ockupationen. (Albons 2003 s. 15) 
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En annan anledning till att vi valde att göra en jämförelse över tid är att vi inte hittade 

någon tidigare undersökning som belyser det här ämnet på samma sätt. Vår studie 

tillför därmed ny kunskap. 

2 Syfte  
 

Syftet med uppsatsen är att genom en kvantitativ innehållsanalys undersöka hur en 

morgontidning (Dagens Nyheter) har rapporterat om terrordåden den 11 september 

2001 på årsdagarna av händelsen och en dag efteråt under elva år samt att identifiera 

hur nyhetsfokus har ändrats med tiden och vilka av de undersökta kategorierna som 

förekommer oftast.  

 

Med ändring i nyhetsfokus avser vi hur Dagens Nyheters nyhetsvärdering har ändrats 

med tiden. Nyhetsfokus används alltså som en synonym till nyhetsvärdering. I vår 

uppsats syftar begreppet 11-septemberattackerna på de tre plan som kraschade in i 

World Trade Center och Pentagon samt planet som störtade i Pennsylvania (se 

bakgrund).  

 

2. 1 Frågeställning  
 

Vår forskningsfråga är: 

 Hur har nyhetsfokus ändrats under elva år i Dagens Nyheters rapportering 

kring 11-septemberattackerna? 

  

För att kunna svara på forskningsfrågan har vi ställt sex frågeställningar:  

 Hur många artiklar publicerades varje år och vilka år utgavs flest? 

 Vilka nationaliteter och roller har aktörerna som nämns i texterna? 

 Hur vinklas artiklarna? 

 Vilka länder utspelar sig artiklarna i och vem har skrivit dem? 

 Vad föreställer bilderna och vilka nationaliteter och roller har aktörerna på 

bilderna? 

 Vilka av de undersökta kategorierna är vanligast förekommande under de 

olika åren och hur har tidningens fokus ändrats med tiden? 
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Den första frågeställningen är nödvändig eftersom antalet publicerade artiklar delvis 

förklarar resultatet för de andra frågeställningarna samt att den visar hur händelsens 

nyhetsvärde ändrades med tiden. Aktörernas nationaliteter och roller undersöks för att 

vi ska få en överblick över vilka typer av personer som står i centrum i texterna. 

Artiklarnas vinklar studeras för att belysa vilket innehåll som tidningen fokuserade på 

i artiklarna. Undersökningen av vilka länder där artiklarna utspelar sig (hädanefter 

kallad Land i fokus) visar ur vilka länders perspektiv som terrordåden beskrivs. 

Artikelförfattare utforskas för att vi ska kunna förklara varför artiklarna utspelar sig i 

vissa länder. Bildernas motiv granskas för att vi ska få en överblick över vilka 

textinslag som förstärks med hjälp av fotografier. Bildaktörernas roller och 

nationaliteter undersöks för att vi ska kunna jämföra om bildaktörerna har samma 

roller och nationaliteter som personerna som nämns i texten. I samtliga fall gäller det 

att belysa hur nyhetsfokus (nyhetsvärderingen) har ändrats med tiden och vilka 

kategorier som är vanligast förekommande under de elva åren. 

 

2.2 Hypotes 
 

Vår hypotes är att DN under de första åren fokuserade på ”offren och/eller 

terrordåden”, och att fokus sedan förflyttades till främst ”terrordådens påverkan på 

samhället” och ”återuppbyggnaden av Ground Zero”, men också till ”ifrågasättandet 

av USA:s krig mot terrorismen” och ”terrordåden ur terroristernas synvinkel”.  
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3 Bakgrund 
 

Den 11 september 2001 tidigt på morgonen kapades fyra plan. Två av dessa flögs in i 

World Trade Centers tvillingtorn med cirka en kvarts mellanrum. Skyskraporna 

rasade samman en timme respektive 1 timme och 45 minuter senare. Ytterligare ett 

plan brakade in i USA:s försvarsdepartement Pentagon (Dagen som förändrade 

världen – timme för timme 2006 s. 3-4, Leth & Thurén 2002 s. 13). På det fjärde 

planet kämpade passagerarna mot kaparna och försökte återta kontrollen. De 

misslyckades och planet störtade i Pennsylvania (Winiarski 2006 s. 12-13). 

 

Redan en halvtimme efter attackerna mot World Trade Center kommenterade USA:s 

president George Bush dådet och sa att de var ”en uppenbar terroristattack mot vårt 

land” (Dagen som förändrade världen – timme för timme 2006 s. 3). Den 12 

september trappades spänningen upp ännu mer när Bush fastställde att attackerna var 

”acts of war” (Leth & Thurén 2002 s. 13). 

 

Enligt Washington Post misstänkte Bush redan samma dag som terrordåden skedde att 

Usama bin Laden, terrornätverkets al-Qaidas ledare, var skyldig (Dagen som 

förändrade världen – timme för timme 2006 s. 4, Halldén odat.). Den dåvarande 

utrikesministern Collin Powell offentliggjorde farhågan två dagar senare och den 20 

september försökte USA få bin Laden utlämnad från Afghanistan, där de misstänkte 

att terroristledaren fanns (Leth & Thurén 2002 s. 13-14). USA fick tre dagar senare 

svaret att talibanerna, som styrde stora delar av Afghanistan vid denna tidpunkt, inte 

kände till något om bin Ladens eventuella gömställe. De gick allstå inte med på att 

lämna ut honom (Leth & Thurén 2002 s. 14, Holmertz odat.a, Holmertz odat.b ).  

 

I början av oktober 2001 påbörjades därför Afghanistankriget och kriget mot 

terrorismen när Storbritannien och USA attackerade landet. Målet var att driva bort 

talibanerna och oskadliggöra al-Qaida med Usama bin Laden i spetsen (Leth & 

Thurén 2002 s. 14, Holmertz odat.a, Gustavsson & af Schmidt odat.). Talibanerna 

störtades ganska snart. En ny, tillfällig regering utsågs redan i början av december 

2001 (Leth & Thurén 2002 s. 14, Holmertz odat.a). Det tog dock tio år innan 
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amerikanska soldater lyckades lokalisera Usama bin Laden i Pakistan och döda 

honom den 2 maj 2011 (Gustavsson & af Schmidt odat.). 

 

USA fortsatte kampen mot terrorismen genom att i mars 2003 attackera Irak och dess 

diktator Saddam Hussein på grund av landets misstänkta kopplingar till 

terroristorganisationer och massförstörelsevapen. Kriget blev omdiskuterat i både 

USA och Europa. I maj 2003 tillkännagav Bush att den större delen av kriget var 

avklarat. Saddam Hussein tillfångatogs den 13 december samma år och avrättades tre 

år senare (Aringberg-Laanatza odat., Holmertz odat.a, Hjärpe & Mike Winnerstig 

odat., Albons 2003 s. 15). 
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4 Tidigare forskning  
 

Det har gjorts omfattande forskning om terrorattackerna i USA den 11 september 

2001. En stor del av forskningen har varit inriktad på mediers förmedling av terrorism 

samt kriget mot terrorism. Däremot är forskningen om rapporteringen i både svenska 

och amerikanska medier av händelsen till stor del fokuserad på år 2001. Hittills har 

ingen undersökning jämfört svenska mediers fokus utifrån ett tidsperspektiv. Här 

finner vi motiveringen till vår undersökning som därmed tillför ny kunskap. 

 

Då vi i vår undersökning inriktar oss på rapporteringen kring årsdagarna har vi använt 

oss av Göran Leths och Torsten Thuréns bok 11 september mediernas bevakning av 

terrorattackerna, för att få en mer heltäckande bild av den svenska mediebevakningen 

2001. Leth och Thurén (2002) har studerat rapporteringen i de svenska medierna 

(Tidningarnas Telegrambyrå TT,  Sveriges Television SVT, Dagens Nyheter, Svenska 

Dagbladet, Expressen och Aftonbladet) från dagen för terrorattackerna mot World 

Trade Center och Pentagon fram till den 26 september 2001.  

 

Enligt Leth och Thurén (2002) överskattade de svenska medierna kraftigt uppgifterna 

om antalet offer. Det talades och skrevs om 10 000 till 20 000 döda. Den slutgiltiga 

siffran blev cirka 3 000 döda. Däremot innehöll inte Dagens Nyheter utan SVT:s 

rapportering förvånansvärt mest sensationell prägel. Snabbast i nyhetsförmedlingen 

var enligt författarna SVT och TT. Deras rapportering innehöll dock till en början 

felaktiga uppgifter om exempelvis vilken typ av plan som hade flugit in i World Trade 

Center och Pentagon (Leth & Thurén 2002 s. 76). Leth och Thurén menar att 

överdrivna siffror bidrar till att skapa eller bygga på panik som i sin tur kan påverka 

den allmänna opinionen och beslutsfattarnas agerande (Leth & Thurén 2002 s. 31). 

 

I samtliga svenska medier utpekades Usama bin Laden tidigt som huvudmisstänkt för 

dåden trots att det inte fanns några bevis. I Dagens Nyheter samt Expressen, 

Aftonbladet och Svenska Dagbladet frammålades en schablonbild av bin Laden som 

en ”skurk hämtad ur James Bonds värld”. Svenska medier var dock inte ensamma om 

att förmedla den bilden, utan medier i hela västvärlden gick på samma linje. Leth och 

Thurén lyfter fram att svenska medier i inledningsstadiet var beroende av amerikanska 
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källor som en förklaring till varför de troligen rycktes med i bevakningens stämning. 

Författarna ger dock i sin slutsats gott betyg till de svenska tidningarnas kritiska 

förhållningssätt till den amerikanska polisens undersökningar, då rimliga skäl fanns 

för det (Leth & Thurén 2002 s. 43, 71, 77).  

 

Vi har även tagit del av Marina Ghersettis och Anna Levins förstudie (2002) 

Muslimer och islam i svenska nyhetsmedier, om rapporteringen av terrorattackerna i 

USA den 11 september 2001. Författarnas syfte var att utifrån en kvantitativ metod 

kartlägga huruvida svenska medier projicerar stigmatiserande bilder av islam och 

muslimer i sin nyhetsrapportering om terrorattackerna i USA. De har exempelvis, i 

likhet med oss, studerat antalet publicerade artiklar, innehåll, bildobjekt och aktörer.  

 

Marina Ghersetti och Anna Levin har i deras Delstudie 2, Nyhetsrapportering om 

muslimer och islam i Aftonbladet och Dagens Nyheter, undersökt 503 artiklar som 

berör muslimer och islam, från den 12 september till 11 oktober 2001. 263 av 

artiklarna publicerades i Dagens Nyheter och 240 i Aftonbladet. Författarna 

understryker att de båda tidningarna pekar ut Usama bin Laden som ansvarig redan 

dagen efter attackerna. Han beskrivs kortfattat som en ”skicklig, rik, hänsynslös och 

välorganiserad krigare.” Fokus på islam och muslimer är i regel stor veckan som 

följer efter attackerna. Författarna beskriver att 62 procent av tidningarnas 

sammansatta innehåll ”handlar om krigsförande islamistiska grupper, rasism mot 

muslimer och religionens betydelse för terrorattackerna.” (Ghersetti & Levin 2002 s. 

22, 25). Precis som Leth och Thurén lyfter Marina Ghersetti och Anna Levin fram 

omständigheterna kring tillgången till informationskällor som ett argument för varför 

nyhetsförmedlingen ser ut på ett visst sätt de första dagarna (Ghersetti & Levin 2002 

s. 8). 

 

Marina Ghersetti och Anna Levin har även studerat bilder. 534 bilder som föreställer 

muslimer eller motiv som kan relateras till islam urskiljdes under analysperioden. 

Aftonbladet hade flest bilder, 365, jämfört med Dagens Nyheters 169 bilder. 63 

procent av bilderna från de båda tidningarna går att associera ”direkt eller indirekt till 

krig och våldshandlingar”. När det kommer till bilder som visar muslimer i Sverige 

fanns sju procent i Dagens Nyheter och 3 procent i Aftonbladet (Ghersetti & Levin 

2002 s. 26). 
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5 Teoretisk ram 
 

Vår teoretiska ram utgörs av tre nyhetsvärderingsteorier: Prakkes modell, 

Shoemakers, Changs och Brendlingers fyra kriterier samt Lippmans teori. 

 

5.1 Nyhetsvärderingsteorier 
 

Nyhetsvärdering handlar om vilka kriterier som används för att avgöra huruvida en 

händelse är en nyhet (Johansson 2004 s. 223). Enligt Denis McQuail går många 

journalister på känsla eftersom de inte med ord kan beskriva den nyhetsvärdering de 

gör (McQuail 1996, se Johansson 2004 s. 223).  

 

Det finns många teorier om varför vissa företeelser betraktas som en nyhet, men inte 

andra (Johansson 2004 s. 223). Henk Prakkes modell är då kanske en av de bästa att 

utgå från eftersom den lyfter fram många faktorer som är avgörande för den 

västerländska nyhetsvärderingen (Hadenius, Weibull & Wadbring 2008 s. 303-304, 

Hadenius & Weibull 1999, se Johansson 2004 s. 224).  

 

Prakke utgick från tre dimensioner i nyhetsvärderingen: tidsmässigt, kulturellt och 

rumsligt avstånd. Det som händer nu, nära mediekonsumenterna geografiskt och 

väcker engagemang och identifikation hos dem är en stor nyhet. Mindre nyhetsvärde 

har en företeelse som publiken inte är intresserad av eller inte kan identifiera sig med 

och som inträffade för länge sedan i något land långt bort (Prakke 1969, se Johansson 

2004 s. 224, Hadenius, Weibull & Wadbring 2008 s. 303).  

 

När Prakke visualiserade sin modell delade han upp varje avstånd i tre kategorier 

(Prakke 1969, se Johansson 2004 s. 225): 

  

 Tidsmässigt avstånd: presens, imperfekt och perfekt 

 Kulturellt avstånd: engagemang, intresse och kännedom 

 Rumsligt avstånd: centrum, omgivning och periferi 
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Avstånden utgår från var händelsen skedde i förhållande till var mediekonsumenten 

befinner sig. En händelses nyhetsvärde är störst när den kan placeras i de förstnämnda 

kategorierna och minskar sedan (Prakke 1969, se Johansson 2004 s. 225). Prakke hade 

med andra ord mediekonsumenternas intresse och möjligheter till identifikation som 

utgångspunkt när han konstruerade modellen (Hadenius, Weibull & Wadbring 2008 s. 

303).  

 

En annan nyhetsvärderingsteori presenteras av forskartrion Pamela Shoemaker, Tsan-

Kuo Chang och Nancy Brendlinger. De hävdar bland annat att avvikelser 

uppmärksammas i större utsträckning än det vanliga i nyheter. Avvikelser kan 

sammanfattas i fyra punkter (Shoemaker, Chang & Brendlinger 1987, se Johansson 

2004 s. 225): 

 

1. Ovanligt och oväntat handlar om avvikelser från det som människor gör varje dag 

och händelser som inträffar ofta (Shoemaker, Chang & Brendlinger 1987, se 

Johansson 2004 s. 225-226). 

2. Konflikt är en normativ avvikelse och rör motsättningar mellan enskilda personer 

eller grupper som ger upphov till att lagar eller normer ifrågasätts (Shoemaker, 

Chang & Brendlinger 1987, se Johansson 2004 s. 226). 

3. Sensationalism innebär däremot att någon bryter mot lagar eller normer. Exempel 

är brottsnyheter och skandaler. Sensationalism räknas också som en normativ 

avvikelse (Shoemaker, Chang & Brendlinger 1987, se Johansson 2004 s. 226). 

4. Eliter, det vill säga framstående och kända personer, har en mycket större chans 

att få uttala sig i nyheterna än gemene man. Det beror dels på att de kan göra val, 

till exempel fatta beslut, som påverkar många människor. En annan förklaring är 

att personerna utmärker sig, det vill säga avviker från normen, genom att de 

exempelvis har mer pengar eller en annan livsstil än medelsvensson. Även detta är 

en normativ avvikelse (Shoemaker, Chang & Brendlinger 1987, se Johansson 

2004 s. 226). 

 

Till dessa teorier kan amerikanen Walter Lippmans (Lippman 1922, se Johansson 

2004 s. 223) två krav på nyheter tilläggas:  

1. De ska vara känsloväckande.  

2. Publiken ska kunna identifiera sig med dem. 
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5.2 Teorireflektion  
 

Vi valde dessa nyhetsvärderingsteorier eftersom de förklarar varför vissa aktörer, 

länder och vinklar förekommer oftare än andra i nyhetsrapporteringen. En annan 

anledning var att teorierna baseras på forskning om västerländsk nyhetsförmedling 

(Johansson 2004 s. 223), vilket passar bra eftersom vi studerar ett västerländskt 

medium. 

 

Den nackdel vi kan se är att Prakkes modell saknar två faktorer som brukar anses som 

avgörande för nyhetsvärderingen: sensationer och ovanliga händelser (Hadenius & 

Weibull 1999, se Johansson 2004 s. 224). Dessa två kriterier tas istället upp av 

Shoemaker, Chang och Brendlinger.   
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6 Metod och material 
 

I detta kapitel presenterar vi de metoder vi har använt oss av i undersökningen. Här 

redovisas även materialet för undersökningen samt varför och hur materialet har valts 

ut. Vi studerade 97 artiklar och 145 bilder. Den större delen av vår undersökning 

utgörs av en kvantitativ innehållsanalys som visar hur Dagens Nyheters 

nyhetsvärdering har ändrats under de här elva åren. Innehållsanalysen har 

kompletterats med två kvalitativa samtalsintervjuer. 

 

6.1 Kvantitativ innehållsanalys 
 

Vi valde att använda en kvantitativ innehållsanalys eftersom den kvantitativa metoden 

är ett bra redskap att använda när ett större datamaterial ska undersökas. Den är både 

tidssparande (Esaiasson m.fl. 2007 s. 224) och visar statistiska mönster som det går att 

dra generella slutsatser ifrån (Esaiasson m.fl. 2007). 

 

Metoden passar vår undersökning bra eftersom vi undersöker hur många gånger 

exempelvis olika typer av aktörer och vinklar förekommer i vårt material. Esaiasson 

m.fl. (2007 s. 223) skriver nämligen att en ”Kvantitativ innehållsanalys är ett mycket 

användbart verktyg när helst man vill ha svar på frågor om förekomsten av olika typer 

av innehållsliga kategorier i ett material. Det kan handla dels om hur ofta eller hur 

frekvent olika kategorier förekommer”. 

 

En mätning av en kategoris frekvens visar hur viktig kategorin är. Ju oftare 

exempelvis en aktör eller en händelse förekommer eller uttalar sig i massmedierna, 

desto viktigare är aktören eller händelsen (Esaiasson m.fl. 2007 s. 223). Det är också 

något som vi eftersträvar att utreda i vår undersökning. 

 

6.2 Samtalsintervjuer 
 

Vi intervjuade Lennart Pehrson och Georg Cederskog eftersom de är två reportrar 

som skrev flera artiklar om 11-septemberattackerna i Dagens Nyheter under de här 

elva åren och därmed kunde svara på varför nyhetsvärderingen såg ut som den gjorde. 
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Vi gjorde en av intervjuer via e-post eftersom respondenten, Lennart Pehrson, befann 

sig i USA och inte var tillgänglig på något annat sätt. Vi träffade Georg Cederskog 

och gjorde då vår intervju med honom. 

 

De två intervjuerna kan klassas som samtalsintervjuer och informantundersökningar. 

Med intervjuerna ville vi belysa varför Dagens Nyheters nyhetsvärdering såg ut som 

den gjorde. En informantundersökning passar då bäst eftersom syftet är att 

respondenterna ”ska bidra med information om hur verkligheten är beskaffad i något 

visst avseende – till exempel hur arbetet på en tidningsredaktion fungerar” (Esaiasson 

m.fl. 2007 s. 257). Med motsatsen, respondentundersökningar, avser forskaren istället 

att studera en grupp respondenter och deras tankar och urskilja mönster i svaren 

(Esaiasson m.fl. 2007 s. 258). Det ville vi alltså inte göra. 

 

Vi valde att göra samtalsintervjuer och inte frågeundersökningar eftersom det innebar 

att vi kunde samtala interaktivt med respondenterna och anpassa frågornas innehåll 

efter vad diskussionen handlade om (Esaiasson m.fl. 2007 s. 258-259). Vi var inte 

intresserade av att fråga de två reportrarna om exakt samma saker (Esaiasson m.fl. 

2007 s. 258) och ta reda på ”hur vanligt förekommande olika svar är i en viss 

population av personer” (Esaiasson m.fl. 2007 s. 259). Det utmärker nämligen en 

frågeundersökning. 

 

En annan anledning var att vi bara hann intervjua två personer och att vi valde ut dem 

strategiskt, vilket utmärker samtalsintervjuer (Esaiasson m.fl. 2007 s. 260). En 

frågeundersökning bygger i de flesta fall på ett slumpmässigt urval av personer som 

ska vara representativa för en viss population (Esaiasson m.fl. 2007 s. 259). Det torde 

kräva fler respondenter än två. 

 

Samtalsintervjuerna är kvalitativa eftersom vi ville ha reda på hur journalisterna 

svarade på våra frågor, inte hur ofta svaren förekom bland journalisterna (Esaiasson 

m.fl. 2007 s. 260). 
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6.3 Metodkritik 
 

En nackdel med den kvantitativa metoden är att generella slutsatser dras utifrån enbart 

statistik, till skillnad från den kvalitativa metoden där en mer djupdykande tolkning av 

ord eller känslor i artiklar eller bilder görs. Saker som skulle komma fram om man 

gjorde sådana tolkningar tas alltså inte upp i vår analys. Vi ansåg dock att det var 

viktigare att undersöka ett stort material när rapporteringen kring attackerna i USA 

den 11 september 2001 ska studeras eftersom vi därmed får en bättre bild av hur 

rapporteringen såg ut. Det är särkilt viktigt med tanke på att attackerna fick stor 

medial uppmärksamhet (Leth & Thurén 2002 s.7, Monahan 2010 s. xxi). Med den 

kvantitativa metoden kan ett stort material undersökas på relativt kort tid (Esaiasson 

m.fl. 2007 s. 224), vilket var något vi gjorde eftersom vi inte hade mer tid till 

förfogande. Dessutom besvaras våra frågeställningar bättre med hjälp av en 

kvantitativ analys (se Kvantitativa innehållsanalysen).  

 

Vi har också undersökt artiklar som publicerades på fel datum för att vi ska kunna 

generalisera resultaten från vår undersökning. Både Lennart Pehrson och Georg 

Cederskog betonade att bevakningen av årsdagarna inte är representativ för hur 

rapporteringen kring 11-septemberattackerna har sett ut under de här elva åren (e-

postintervju med Lennart Pehrson, den 14/12-11, intervju med Georg Cederskog 16 

december 2011). Lennart Pehrson skrev att rapporteringen kring terrordåden har 

ändrats under åren, men att årsdagarna troligtvis inte är ett bra exempel på hur 

rapporteringen har ändrats. Bevakningen av årsdagarna sker nämligen enligt givna 

mallar och kan bestämmas i förväg (e-postintervju med Lennart Pehrson, den 14/12-

11). Georg Cederskog menade att det kan vara svårt att generalisera resultatet från en 

undersökning av årsdagarna eftersom meningen med att fira minnesdagar är att man 

ska fokusera på händelsen, inte på förklaringen till händelsen (intervju med Georg 

Cederskog 16 december 2011). De två journalisterna hävdar att artiklar med mer 

analytiska inslag och som fokuserade på annat än offren och terrordåden publicerades 

på andra dagar än på årsdagarna (e-postintervju med Lennart Pehrson, den 14/12-11, 

intervju med Georg Cederskog 16 december 2011). 

 

Vi är medvetna om att vi inte kan generalisera undersökningens resultat och hade inga 

sådana ambitioner när vi började med studien. Syftet är att studera bevakningen av 
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händelsen på årsdagarna och hur rapporteringen har förändrats med tiden. Vi valde att 

studera årsdagarna av två skäl. För det första ansåg vi att sannolikheten var stor för att 

artiklar om terrordåden skulle publiceras då. Vi slapp leta efter artiklar med andra ord. 

Det var för det andra ett sätt att avgränsa undersökningen på så att vi studerade 

artiklar som hade publicerats under liknande villkor. Vi trodde nämligen, vilket visade 

sig vara fel, att artiklar som gavs ut på årsdagarna skulle ha en mer sammanfattande 

prägel än artiklar som publicerades andra dagar och att det därför skulle ge en bra 

överblick över hur rapporteringen om 11-septemberattackerna har sett ut. 

 

En felkälla är att när vi har studerat förekomsten av aktörer är grupper inte inräknade. 

Terrorister nämns exempelvis ganska ofta i grupp och terrorister förekommer därför 

inte lika ofta i vår statistik som de kanske gör i artiklarna. Vi gjorde detta val för att vi 

ansåg att de aktörer som nämns vid namn eller som en enskild person väger tyngre 

och att det på så sett visar vilka personer som står i centrum i artikeln. Så här i 

efterhand kan vi tycka att det kanske skulle ha varit bättre att undersöka vilka 

personer som kommer till tals i artiklarna för att mäta ovanstående, men då hade vi 

inte tid till att göra om undersökningen.  

 

Ännu en felkälla är att vi bara har undersökt vilket huvudland som artiklarna 

utspelades i. Vissa nationer, hädanefter kallad biländer, har uteslutits ur resultatet trots 

att somliga texter utspelas i flera länder. Många av biländerna nämns på grund av att 

det inträffade något där för ett antal år sedan som kan knytas till 11-

septemberattackerna, exempelvis terrorattacker i andra länder. Vi valde att bara titta 

på huvudlandet eftersom vi ansåg att resultatet annars skulle bli missvisande. Syftet 

med vår undersökning är att granska ur vilka länders perspektiv som man skriver om 

terrordåden, bland annat i betydelsen var hölls minnesceremonier och vad tycker 

folket på gatan om attackerna. Vi tycker att frågan därför bäst besvaras genom att 

undersöka vilket land en artikel främst utspelas i. 

 

Den ojämna fördelningen av antalet artiklar per år gör det svårt att jämföra resultatet 

mellan olika år. Resultatet presenteras i procent för att det ska vara möjligt att jämföra 

åren på ett likvärdigt sätt. Man måste dock ta hänsyn till antalet artiklar som 

publicerades under åren. Om en kategori exempelvis uppvisar ett resultat på 100 

procent 2009 har det inte samma betydelse som om en kategori hade förekommit till 
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100 procent 2001 eftersom endast en artikel publicerades 2009, men 26 stycken 2001. 

Vi har varit noga med att redovisa och diskutera detta i resultat- och analysdelen.  

 

Vi valde ändå att göra procentuella jämförelser eftersom det skulle ha varit ännu mer 

missvisande att presentera resultatet i antal. Det är uppenbart att kategorierna skulle 

förekomma oftare under de åren då flest artiklar publicerades. Det går till exempel 

inte att jämföra att en viss klass förekommer en gång 2009, men 15 gånger 2001.  

 

6.4 Material 
 

Sammanlagt 97 nyhetstexter och 145 bilder från Dagens Nyheter analyserades. Då vår 

ambition var att studera huruvida fokus på rapporteringen av årsdagarna för 11-

septemberattackerna ändrades med tiden från 2001 till 2011, har följande datum varit 

naturliga nyckeldatum: 11 och 12 september varje år. Undantagen är 2001 och 2009 

då endast den 12 september studerades eftersom inga artiklar i ämnet publicerades den 

11 september. 

 

Samtliga texter är hämtade från artikeldatabasen Retriever research. Vi har därigenom 

haft tillgång till pdf-filer av tryckta tidningssidor där hela sidans layout med brödtext, 

bilder och bildtexter visades. Notiser, artiklar, reportage, analyser och även enkäter 

studerades. Opinionsmaterial som ledare, insändare och debattartiklar inkluderades 

inte i undersökningen. Denna avgränsning beror på att opinionsmaterial avviker från 

nyhetsjournalistiken. Vi granskade alla delar av artiklarna: rubrik, ingress och 

brödtext samt bilder och bildtexter när sådana fanns.  

 

Anledningen till att vi valde Dagens Nyheter är främst för att tidningen har en stor 

redaktion och därmed tillräckligt med resurser för att kunna täcka internationella 

händelser. Vi valde en morgontidning och inte en kvällstidning på grund av att 

kvällspressen är beroende av att sälja lösnummer (Wadbring 2004 s. 137) och är 

därför mer sensationsinriktad. Detta förstärker valet av Dagens Nyheter, som vi tror är 

mindre benägen att skriva sensationsartiklar i och med att tidningen inte säljer lika 

många lösnummer som kvällstidningarna. 97 procent av upplagan säljs nämligen via 

prenumerationer (Dagens Nyheter 2012). Dessutom är Dagens Nyheter ett av Sveriges 

ledande medier. Enligt TS statistik över dagspressens upplagor helåret 2010 är 
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Dagens Nyheter med sina 298 200 upplagor per utgivningsdag den andre största 

dagstidningen i Sverige (Tidningsstatistik AB 2011 s. 8).  

 

Vi valde att endast studera den upplagemässigt största morgontidningen. Detta beror 

på att vi hellre ville undersöka en tidning på djupet än flera ytligt. Vi kunde därmed 

granska en större del av tidningens rapportering noggrannare än vad vi hade kunnat 

göra om vi hade undersökt flera tidningar. Dessutom har Svenska Dagbladet och 

Dagens Nyheters en likartad målgrupp, vilket gjorde att vi tyckte att Dagens Nyheter 

räcker som källa. En jämförelse mellan kvälls- och morgonpress var inte heller ett 

alternativ eftersom en jämförelse mellan kvälls- och dagspress inte är en central 

utgångspunkt för vår undersökning.  

 

6.5 Urval och begränsning  
 

Vi gjorde ett systematiskt urval (Esaiasson m fl. 2007, s 201) när vi valde ut 

artiklarna. Det innebär att vi studerade rapporteringen på varje årsdag för 11-

septemberattackerna samt den 12 september då mycket kring årsdagen, speciellt om 

minnesceremonier, även skrevs dagen efter. Resultatet blev 97 artiklar och 145 bilder.  

 

År 2011 publicerades 11 artiklar. De tre följande åren publicerades år 2010 3 artiklar, 

år 2009 endast en artikel och år 2008 publicerades 2 artiklar.  

År 2007 publicerade 7 artiklar. 2006 publicerades 9 artiklar. År 2005 och 2004 

publicerades 4 respektive 3 artiklar medan det år 2003 publicerades 6 artiklar. År 

2002 och 2001 publicerades föga förvånande de flesta artiklarna med 25 respektive 26 

artiklar de åren.  

 

Utöver det systematiska urvalet gjorde vi ett strategiskt urval (Esaiasson m fl. 2007) 

då vi valde texter som uttryckligen måste handla om 11-septemberattackerna. 

Tolkningsregeln var att något av följande ord som är starkt förknippat med 

terrordåden borde finnas med: ”11 september”, ”World Trade Center” och ”Ground 

Zero”. Artiklar som handlade om det efterföljande kriget mot terrorismen men som 

uttryckligen inte handlade om 11-septemberattackerna uteslöts därmed.   
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Urvalet av intervjupersoner skedde också strategiskt. Vi valde två reportrar som hade 

skrivit flera artiklar i ämnet under den perioden vi studerade och som vi därför trodde 

kunde svara på våra frågor. Endast två journalister intervjuades eftersom vi inte hann 

prata med fler.  

 

Vi började med att göra en sökning efter artiklar i databasen Retriever research. 

Sökorden ”11 september OR World Trade Center OR Ground Zero” användes då. Vår 

utgångspunkt var att dessa ord är så pass starkt förknippade med terrordåden att allt 

som har skrivits om attackerna mot USA borde synas i vår träfflista. Sökningen gav, 

efter att vi hade uteslutit artiklar enligt tolkningsreglerna ovan, cirka 78 träffar. Hit 

räknades texter från alla sektioner så som kultur, sport och ekonomi och även Dagens 

Nyheters söndagsbilaga. 

 

Vi märkte dock att vi inte fick fram alla artiklar i sökningen i Retriever research efter 

att vi hade gått igenom samtliga texter i några av tidningarna som fanns i Kungliga 

bibliotekets mikrofilmsarkiv. Vår första sökning blev alltså felaktig. Vi upptäckte 

ganska snart att vi kunde bläddra i pdf-filerna som vi fick fram i Retriever research 

och att vi på så sätt fick tillgång till alla sidor i tidningarna som vi ville undersöka. 

När vi hade gått igenom alla sidor i tidningarna från den 11 och 12 september varje år 

hade vi hittade 141 artiklar. Då räknas alla texter som handlade om terrordåden eller 

dess konsekvenser, även mindre såsom börsnoteringar. 

 

Ett problem var att vissa sektioner inte fanns med i Retriever research. Vi fick inte 

fram ekonomi- och kulturdelarna som publicerades den 11 september 2011, kultur-, 

ekonomi- och sportdelarna från den 12 september samma år och endast sportdelens 

framsida gick att hitta den 12 september 2001 och den 11 september 2002. Vi löste 

detta genom att kontakta Dagens Nyheter och be dem att mejla pdf-filerna med de 

saknade tidningsdelarna till oss. Vi fick pdf-filerna, men bestämde oss för att endast 

studera artiklar i tidningens huvuddel. Vi valde att avgränsa oss eftersom vi från 

början hade avsett att bara studera nyhetstexter. Vi tog därför inte reda på hur många 

artiklar som handlade om 11-septemberattackerna i de filer Dagens Nyheter skickade 

till oss. Efter att vi hade uteslutit de artiklar som inte publicerades i huvuddelen 

återstod de 97 artiklar som vi undersökte.  
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Tre av artiklarna som vi fick fram i vår första sökning i Retriever research och som 

publicerades i huvuddelen var vi tvungna att plocka bort på grund av att vi inte hittade 

dem när vi bläddrade igenom tidningen: 

 

 Dagens Nyheter, 12 september 2001, ”Göran Persson tillsätter krisgrupp”, Lena Alfredson, s 9 

 Dagens Nyheter, 12 september 2001, ”Semestern slutade på Arlanda”, Sanna Björling, s 9  

 Dagens Nyheter, 11 september 2008, “2974 dog när fyra flygplan kapades s 24, okänd skribent.  

 

Förklaringen till att vi inte fann dem är att Retriever research för år 2001 visade 

samma annons på sidan 9 och 12. Vi kunde inte utgå från materialet som vi fick fram i 

vår första sökning eftersom vi endast fick fram texten, inte bilder och bildtexter. 

Bilder och bildtexter är en lika stor del av vår studie som texterna. 

 

6.6 Definition av kategorier 
 

I Metodpraktikan framhåller författarna att en kvantitativ metod kräver tydliga 

tolkningsregler för hur innehållet i texter och bilder ska kategoriseras. Det är också 

viktigt att ha en ”kategori övrigt” för analysenheter som inte kan placeras i någon 

annan kategori (Esaiasson m fl. 2007 s 231, 233). Vi har, i de fall när det har behövts, 

använt oss av många variabelvärden för att kunna urskilja många olika kategorier, och 

på så vis göra studien tydligare. De tolkningsregler och kodningsprinciper som vi 

utgick ifrån återfinns i bilagorna. 

 

6.6.1 Kategorierna för aktörernas roller  

 

 Offer 

 bin Ladens krets/misstänkta terrorister 

 Representanter för USA 

 Representanter för Sveriges regering eller myndigheter 

 Offers vänner eller anhöriga 

 Kända personer och politiker 

 Experter 

 Drabbade 
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 Usama bin Laden 

 Vanlig medborgare 

 Soldat som slåss för USA:s sak 

 Journalist som nämns eller framträder i texten 

 Brottsbekämpare 

 Offer för kriget mot terrorismen  

 Övrig 

6.6.2 Kategorierna för aktörernas nationalitet 

 

 USA  

 Sverige  

 Annat land i Europa  

 Mellanöstern  

 Afrika  

 Canada 

 Australien  

 bin Laden 

 framgår ej  

 dubbel nationalitet 

6.6.3 Kategorierna för Land i fokus 

 

 USA  

 Sverige 

 Annat land i Europa 

 Mellanöstern 

 Afrika  

 Canada  

 Australien 

 Asien 

 Framgår ej  
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6.6.4 Kategorierna för vinkel 
 

 Fokus på offren och/eller terrordåden 

 Fokus på terrordådens påverkan på samhället 

 Fokus på terrordåden ur terroristernas synvinkel 

 Fokus på bakgrund, relaterad till terrordåden 

 Fokus på ifrågasättande av USA:s krig mot terrorismen 

 Fokus på återuppbyggnaden av Ground Zero 

6.6.5 Kategorierna för artikelförfattare 
 

DN är en förkortning för Dagens Nyheter. 

 

 DN:s korrespondent 

 Hemmaredaktionen  

 Nyhetsbyrå  

 Övrig  

6.6.6 Kategorierna för bildaktörernas nationalitet 
 

 USA  

 Sverige  

 Annat land i Europa  

 Mellanöstern  

 Afrika  

 bin Laden 

 framgår ej  

 byggnad 

 Australien 

 dubbel nationalitet 

6.6.7 Kategorierna för bildernas motiv 

WTC är en förkortning för World Trade Center. 

 

 Offer 
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 bin Ladens krets/misstänkta terrorister 

 Representanter för USA 

 Representanter för Sveriges regering eller myndigheter 

 Offers vänner eller anhöriga 

 Kända personer och politiker 

 bin Laden 

 Vanliga medborgare 

 Soldat som slåss för USA:s sak 

 Brottsbekämpare 

 Terrordåd i annat land än USA 

 USA innan terrordåden 

 WTC under attacken 

 WTC efter attacken 

 Minnesceremonier 

 Demonstrationer mot USA 

 Övrig 

 

6.7 Resultatvaliditet  
 

Vi menar att resultatvaliditeten är god då vi med våra variabler och variabelvärden 

besvarar forskningsfrågan om hur rapporteringen har sett ut under årsdagarna samt om 

det har skett en förändring i nyhetsvärderingen med tiden det vill säga och på så vis i 

fokuseringen i nyhetsrapporteringen. 

 

6.8 Begreppsvaliditet  
 

Våra variabler svarar på vilka aktörer som nämns eller uttalar i artikeln, hur artiklarna 

vinklas samt vad bilderna föreställer. Vi har också variabler för vilket land artikeln 

utspelar sig i samt vem som har skrivit artikeln, till exempel om det är Dagens 

Nyheters egen korrespondent eller en nyhetsbyrå. Detta gör att vi har haft goda 

chanser att införskaffa information om hur fokus har sett ut över tid och om den har 

ändrats eller inte. Vi menar här att begreppsvaliditeten är god i bemärkelsen att 
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undersökningen uppvisar en god ”överensstämmelse mellan teoretisk definition och 

operationell indikator” (Esaiasson m fl. 2007, s 63).  

 

6.9 Reliabilitet 
 

Ett reliabilitetstest gjordes där Karolina kodade om 16 av Tereses kodningar av 

artiklars vinklar. Karolina kodade om artiklar från 2001 till 2007 eftersom Terese 

hade kodat dessa artiklar. 2001 kodades fem artiklar om, 2002 fyra stycken, 2003 och 

2004 två stycken. 2005, 2006 och 2007 har en artikel kodats om varje år. 

 

Testet är alltså ett exempel på en interkodarreliabilitet, som brukar klassas som den 

bättre formen av reliabilitetstest eftersom någon annan och inte den ursprungliga 

kodaren kodar om analysenheterna (Esaiasson m fl. 2007 s. 71). Testet har utförts för 

att vi ville kontrollera att osystematiska avvikelser inte har spelat roll i 

undersökningen. Reliabilitetstestet visade att Karolina kodade artiklar på samma sätt 

som Terese hade gjort. Vi ser det som ett tecken på god reliabilitet för den undersökta 

variabeln och att våra tolkningsregler och kodningsprinciper var tydliga.  

 

6.10 Intervjuer   
 

Nedan följer en sammanfattning av våra intervjuer med Lennart Pehrson (e-

postintervju den 14/12-11) och Georg Cederskog (intervju den 16 december 2011). 

Pehrson rapporterade som stringer för Dagens Nyheter i USA mellan 2001 och 2009 

och skrev då 16 artiklar om 11-septemberattackerna i tidningens huvuddel. Cederskog 

rapporterade som korrespondent för Dagens Nyheter i USA 2002 till 2006 och skrev 

då fyra artiklar om 11 septemberattackerna i tidningens huvuddel.  

 

De framhåller att resurser läggs på korrespondenter för att tidningar ska få ”en svensk 

krok” – ett svenskt perspektiv på internationella händelser. Det innebär att svenskar 

som kan skildra ett händelseförlopp ofta får större utrymme i svenska tidningar. 

Pehrson minns inte att aktörers nationaliteter eller roller diskuterades i rapporteringen 

av årsdagarna. Att svenskar tillsammans med amerikaner är i majoritet är enligt 

Pehrson istället ett ”uttryck för en allmän journalistisk regel om identifikation och 

lokal anknytning.” Båda påpekar att muslimska företrädare och aktörer från andra 
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nationer förekommer på andra dagar än årsdagarna. Pehrson tror också att ”misstänkta 

terrorister kom till tals i den mån det var möjligt, om än kanske inte just på 

årsdagarna” och att al-Qaidas uttalanden gavs stort utrymme. Cederskog poängterar 

att de gånger Usama bin Laden gjorde utspel i olika videor har det refererats. Pehrson 

påpekar att terrorister hölls fångade på hemliga platser eller medvetet höll sig undan 

medier. Pehrson menar också att korrespondenternas arbete generellt gick ut på att 

rapportera om händelser i USA och lyfta fram makthavares och beslutsfattares 

uttalanden om attackerna.  

 

Cederskog tror att Dagens Nyheter var ambitiösa i sin rapportering kring årsdagarna 

av 11-septemberattackerna på grund av att terrordåden fick stora konsekvenser i USA 

och resten av världen. Till exempel påverkade de ekonomin, synen på terror och 

fördomar mot muslimer samt gav upphov till Irakkriget och ökade säkerhetsåtgärder 

på flygplatser. Cederskog tror att medier kommer att fortsätta uppmärksamma 

årsdagarna åtminstone tio år till. Pehrsson anser att den stora bevakningen av 

årsdagarna beror på ”journalistiska traditioner, att det ses som en tidpunkt för 

eftertanke och tillbakablick, samt lätt att bestämma och planera i förväg” (e-

postintervju med Pehrson den 14/12-11). Cederskog framhåller dock att det har 

förekommit diskussioner kring rimligheten av den flitiga rapporteringen av 

årsdagarna, särskilt om man ställer antalet personer som dog (cirka 3300, varav 

merparten amerikaner) i förhållande till USA:s cirka 300 000 miljoner människor. Att 

konflikter i andra länder till exempel Afrika inte får samma mediebevakning tror han 

beror på att västvärldens medier tenderar att skriva om det som är geografiskt och 

kulturellt nära. En annan aspekt han nämner är att medier via den stora 

uppmärksamheten kring händelsen riskerar att förlänga traumat hos de drabbade ”som 

aldrig får komma till ro”.  
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7 Resultat och analys 

97 nyhetstexter och 145 bilder ingick i analysen av Dagens Nyheters rapportering av 

årsdagarna av 11-septemberattackerna. Vi presenterar resultatet för varje 

frågeställning var för sig.  

 

7.1 Antalet publicerade artiklar per år 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Tabell 7.1.1 visar att Dagens Nyheter publicerade flest artiklar året då 11-

septemberattackerna inträffade och relativt många under tioårsdagen. Anledningen till 

att flest artiklar publicerades 2001 och 2002 och sedan minskade är att nyhetsvärdet är 

större när något precis har inträffat än en längre tid efteråt (Prakke 1969, se Johansson 

2004 s. 224, Hadenius, Weibull & Wadbring 2008 s. 303). Publikens intresse minskar 

alltså med tiden. 

 

Antalet artiklar som publicerades varje år kan ha påverkats av andra händelser som 

inträffade runt samma tidpunkt, vilket är något som Cederskog nämner (intervju med 

Georg Cederskog 16 december 2011). Den stora minskningen från 25 artiklar 2002 till 

sex artiklar 2003 orsakades antagligen av att Sveriges dåvarande utrikesminister Anna 

Lindh attackerades den 10 september 2003 och dog den 11. Mordet på Sveriges 

utrikesminister blev en stor nyhet som konkurrerade ut årsdagen av 11-

septemberattackerna i nyhetsvärde. Omständigheterna kring Anna Lindhs död gör att 

händelsen hade ett större nyhetsvärde 2003 enligt Prakke (1969, se Johansson 2004 s. 

224, Hadenius, Weibull & Wadbring 2008 s. 303) än årsdagen av 11-

septemberattackerna: en känd person drabbades, det hände på hemmaplan och hade 
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precis skett. Även andra år är det troligt att händelser som hade inträffat nyligen 

prioriterades istället för årsdagarna av 11-septemberattackerna. 

 

Enligt Prakkes nyhetsvärderingsteorier borde antalet publicerade artiklar 2011 vara 

betydligt färre än vad det var. Vi tror att bevakningen sköt i höjden det året tack vare 

att det var tio år sedan attackerna inträffade. Detsamma kan urskiljas på femårsdagen 

2006. Då publicerades det fjärde största antalet artiklar. Minnesdagar prioriteras alltså. 

Cederskog (intervju 16 december 2011) menar att det var naturligt att rapportera om 

tioårsdagen eftersom attackerna var en världsnyhet med enorma verkningar på bland 

annat världsekonomin, synen på terror och fördomar mot muslimer.  

 

Dagens Nyheters intresse för årsdagarna borde ha svalnat med tiden enligt Prakkes 

teori. Vi tror utifrån de förklaringar vi fick i vår intervju med Lennart Pehrson att 

årsdagarna bevakades tack vare ”journalistiska traditioner, att det ses som en tidpunkt 

för eftertanke och tillbakablick, samt att det är något som är lätt att bestämma och 

planera i förväg” (e-postintervju med Lennart Pehrson, den 14/12-11). Han framhåller 

dock att själva attackerna var betydande och att de fick stora konsekvenser i USA och 

resten av världen och att det därför var rätt med en stor bevakning (e-postintervju med 

Lennart Pehrson, den 14/12-11). Georg Cederskog är inne på samma spår. Cederskog 

ansåg att det var självklart för Dagens Nyheter att uppmärksamma årsdagarna 

eftersom terrorattackerna var en av de största händelserna i världshistorien och att den 

fick enorma konsekvenser (intervju med Georg Cederskog 16 december 2011). 

Cederskog tror att tidningen kommer att fortsätta att rapportera kring 11- 

septemberattackerna flera år framöver.  
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7.2 Aktörers nationalitet 
 

Under den här rubriken presenteras resultaten för de variabler som ska svara på 

frågeställningen ”Vilka nationaliteter har aktörerna som nämns i texterna?” 
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Figur 7.2.1 visar att majoriteten av aktörerna är ”amerikaner” (215 av 463 aktörer, 

alltså totalt 46 procent). Flest ”amerikaner” förekommer år 2008 och 2010 (100 

procent respektive 80 procent). ”Amerikaner” förekommer även ofta år 2003 och 

2004 (67 procent och 64 procent). Undantaget är år 2001, då istället ”svenskar” är i 

majoritet med 26 procent jämfört med ”amerikaners” 19 procent. År 2011, på 

tioårsdagen, är majoriteten av aktörerna ”amerikaner” (51 procent) medan andelen 

svenskar är 23 procent. 

 

”Svenskar” är tillsammans med gruppen ”framgår ej” de två näststörsta grupperna 

under alla elva åren. 71 respektive 72 av totalt 463 aktörer (vilket motsvarar cirka 15 

procent vardera) återfanns i dessa grupper. Aktörer ”från annat land i Europa” är den 

tredje största gruppen (39 av totalt 463 aktörer, ungefär 8 procent). Det är olyckligt att 

gruppen ”framgår ej” blev så stor eftersom resultatet antagligen skulle ha blivit ett 

annat om aktörernas nationalitet hade kunnat bestämmas. En felkälla är att kategorin 

till stor del utgörs av terrorister eftersom deras nationalitet sällan framgick. Med tanke 

på att vi inte vet vilka nationaliteter som aktörerna som hamnade i kategorin ”framgår 

ej” har, är det svårt att tala om varför den kategorin blev så stor under de 

mellanliggande åren. Det har mer att göra med att tidningsartiklarna inte var tydliga 

på denna punkt.  

 

Figur 7.2.1 visar även att andelen aktörer från ”Afrika” och ”Mellanöstern” är 

betydligt mindre än övriga grupper. Aktörer från ”Afrika” förekom under fem år och 

då med bara två eller tre procent. Undantaget var 2005 då den med sina 25 procent 

blev den näststörsta kategorin. Tabell 7.2.2 visar dock att siffran motsvarar 3 aktörer. 

Aktörer från ”Mellanöstern” och ”annat land i Europa” förekom sporadisk under hela 

tidsperioden och varierade mellan 2 och 11 procent respektive 7 och 18 procent.  

 

”Usama bin Laden” förekom mellan tre och tio procent alla år förutom 2008 och 2009 

då han inte nämndes alls. Han tillhör den femte största gruppen (26 av 463 aktörer, 

vilket motsvarar 6 procent). Tabell 7.2.2 visar att aktörer från ”Canada”, ”Australien” 

eller de som har ”dubbla nationaliteter” förekom mycket sällan. År 2002 förekom en 

person från ”Canada” och en person som hade ”dubbel nationalitet” i texterna. År 

2011 nämndes en person från ”Australien” och två personer med ”dubbla 
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nationaliteter”.  

 

Anledningen till att majoriteten av aktörerna är ”amerikaner” under alla år förutom 

2001 och att andelen ”svenskar” dominerar 2001 och är den näststörsta kategorin 

ytterligare tre år har att göra med identifikation. Det är nämligen lättare för 

mediekonsumenterna att identifiera sig med aktörerna i texten när det kulturella 

avståndet är litet och publiken kan relatera till något (Prakke 1969, se Johansson 2004 

s. 224, Hadenius, Weibull & Wadbring 2008 s. 303). Det kan man tolka som att det är 

lättare för en svensk mediepublik att identifiera sig med aktörer från ”Sverige” eller 

ett annat västerländskt land som har en liknande kultur som Sverige, exempelvis 

USA. Publikens intresse för nyheten ökar också när möjligheterna till identifikation är 

stora i texten (Prakke 1969, se Johansson 2004 s. 224-225, Hadenius, Weibull & 

Wadbring 2008 s. 303). Enligt Lippman är dessutom identifikation ett krav för att en 

nyhet ska bli en nyhet (Lippman 1922, se Johansson 2004 s. 223). 

 

I förhållande till nyhetsvärderingsteorierna är det överraskande att varken ”svenskar” 

eller aktörer från ”andra länder i Europa” förekommer i större utsträckning. Det 

kulturella avståndet till vissa europeiska länder är ju kortare än till exempelvis USA. 

Det kulturella avståndet förklarar dock varför så få aktörer är från ”Canada”, 

”Afrika”, ”Mellanöstern” och ”Australien”. Utmärkande är att andelen aktörer från 

”Afrika” ökade från några få procent till 25 procent 2005. En förklaring skulle kunna 

vara att korrespondenterna i ”Afrika” hade lite att rapportera om från världsdelen 

detta år och att fler aktörer därifrån därför intervjuades om 11-septemberattackerna.  
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7.3 Aktörers roller 
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Figur 7.3.1 visar att ”representanter för USA” och ”kända personer och politiker” 

totalt under alla elva år var de två största rollklasserna (101 respektive 90 av totalt 463 

aktörer vilket ger 22 procent respektive 19 procent). ”Kända personer och politiker” är 

den största kategorin under fyra år: 2001, 2002, 2007 och 2011. År 2002 var klassen 

som störst med 28 procent (33 av 117 aktörer). Medan klassen ”representanter för 

USA” dominerar vartannat år mellan 2004 och 2010 (36 procent, 26 procent, 100 

procent och 45 procent). En trolig förklaring till varför ”kända personer och politiker” 

dominerar de första åren och det sista året, medan ”representanter för USA” förekom 

oftare under de mellanliggande år är att precis när händelsen är aktuell eller blir 

aktuell i samband med tioårsdagen, blev det mer naturligt för andra länders ministrar 

och statschefer att uttala sig och fördöma attentaten. Medan det övriga år blev vanligt 

att inhemska politiker medverkade på minnesceremonier och diskuterade kriget mot 

terrorismen. Detta stämmer överens med Shoemakers, Changs och Brendlingers 

nyhetsvärderingsteori. Forskarna menar att det är mer sannolikt att eliter, det vill säga 

framstående och kända personer, nämns i nyheterna (Shoemaker, Chang & 

Brendlinger 1987, se Johansson 2004 s. 226) än vanliga personer. ”Representanter för 

USA” går under eliter eftersom klassen till stor del utgörs av presidenterna Bush och 

Obama och andra amerikanska politiker. Nämnda personer förekommer oftare i 

nyhetssammanhang då de fattar beslut som påverkar många människor (Shoemaker, 

Chang & Brendlinger 1987, se Johansson 2004 s. 226). Lennart Pehrson förklarade att 

en stor del av en korrespondents arbete är att i samband med sådana här händelser 

lyfta fram makthavares och beslutsfattares ställningstaganden (e-postintervju med 

Lennart Pehrson, den 14/12-11). 

 

Den tredje vanligaste klassen för aktörernas roller är gruppen ”vanliga medborgare” 

som tillsammans räknat under alla åren utgör 65 av totalt 463 aktörer (14 procent). 

”Vanliga medborgare” är den näst största rollklassen år 2001 och 2006 med 15 

procent respektive 24 procent. Enligt Shoemakers, Changs och Brendlingers 

nyhetsvärderingsteori borde ”representanter för Sveriges regering eller myndigheter” 

förekomma oftare än exempelvis ”vanliga medborgare”. Vårt resultat visar tvärtom. 

2005 är det enda år då ”representanter för Sveriges regering eller myndigheter” är 

större än ”vanliga medborgare” som inte förekom detta år överhuvudtaget. 

Förklaringen till detta fenomen, som strider mot nyhetsvärderingsteorierna, är 
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troligtvis att det var lättare att få tag på ”vanliga medborgare” än svenska makthavare 

som inte har lika stor anledning att uttala sig eller agera som amerikanska politiker. 

 

”Offers vänner eller anhöriga” är den fjärde största klassen totalt sett under alla elva 

år (34 av 463 aktörer vilket utgör 7 procent). År 2003 tillhör ”offers vänner eller 

anhöriga” den största klassen med 33 procent (9 av 27 aktörer detta år). Andelen 

”offer” är vanligast förekommande de första fyra åren med högsta toppen 2004 då den 

tillsammans med andelen ”offers vänner eller anhöriga” är den näst största klassen 

med 21 procent. Det är lätt för tidningsläsaren att identifiera sig med ”offren” eller 

”deras anhöriga och vänner”, vilket förklarar varför kategorierna kuliminerar vissa år 

(Lippman 1922, se Johansson 2004 s. 223) och tyder på att klassen skulle kunna 

förekomma oftare. Klasserna gör antagligen inte det för att journalisterna vill visa 

”offren” och ”deras anhöriga och vänner” respekt genom att inte vara för närgångna. 

En annan orsak kan vara att det är svårt att få ”offers anhöriga” att uttala sig när 

sorgen är så nära inpå. Att ”offers vänner eller anhöriga” kuliminerade just år 2003 

beror troligen på att en tid har gått sedan attackerna. I princip förekommer ”offer” och 

”offers vänner eller anhöriga” samma år, vilket kan bero på att i artiklar där man 

pratar med ”offers vänner eller anhöriga” nämns även vilket ”offret” var. Undantaget 

är 2007, då fokus endast ligger på ”vänner eller de anhöriga”, och 2010, då endast 

”offren” nämns. Under alla år, med undantag av 2011, där båda kategorierna 

förekommer är andelen ”anhöriga eller vänner” större än andelen ”offer”. Vi tror, 

efter att ha läst artiklarna, att förklaringen kan vara att ett ”offer” ofta har flera 

”anhöriga och vänner” medan ”anhöriga och vänner” många gånger bara känner ett 

”offer”.  

 

Klasserna ”Usama bin Ladens krets/misstänka terrorister” och ”Usama bin Laden” 

förekommer totalt under alla elva åren vid 25 respektive 26 tillfällen av totalt 463 

roller (cirka 5 procent vardera). År 2005 är ett undantag då den förstnämnda klassen 

utgör 25 procent (3 av 12 aktörer). ”Usama bin Laden” förekommer mellan tre och tio 

procent under alla elva åren (utom 2008 och 2009 då han inte förekommer alls) vilket 

är ganska mycket med tanke på att klassen endast inkluderar en aktör. Anledningen 

till att ”Usama bin Laden” förekom så frekvent var antagligen att han var al-Qaidas 

ledare och i princip den enda terroristen som gjorde uttalanden. Han utmärker sig 

jämfört med de andra aktörerna i och med att han är en elitperson som avviker från 
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normen. Samtidigt förkroppsligar ”Usama bin Laden” terroristernas konflikt med 

USA eftersom han är terroristorganisationens ledare. Dessa är två kriterier som gör en 

person nyhetsmässig (Shoemaker, Chang & Brendlinger 1987, se Johansson 2004 s. 

226). 

 

”Misstänkta terrorister” borde ha haft ett starkare nyhetsvärde än vad resultatet visar 

eftersom de enligt Shoemakers, Changs och Brendlingers nyhetsvärderingskriterier är 

personer som avviker från normen (Shoemaker, Chang & Brendlinger 1987, se 

Johansson 2004 s. 226). Vi tror att det finns en klar förklaring till varför ”Usama bin 

Laden” och ”Usama bin Ladens krets/misstänkta terrorister” inte förekommer i större 

utsträckning än vad de gör. Enligt Lennart Pehrson kom ”misstänkta terrorister till tals 

i den mån det var möjligt, om än kanske inte just på årsdagarna”. Pehrson lyfter fram 

omständigheterna som ett hinder. Dels var det svårt att få tag på dem eftersom 

kaparna på planen dog, dels hölls andra terrorister fångade på hemliga platser eller 

flydde till oåtkomliga ställen och dels kunde det vara farligt att ta kontakt med dem 

(e-postintervju med Lennart Pehrson, den 14/12-11). Cederskog framhäver att 

terroristerna sällan ville synas i medier och poängterar att de gånger Usama bin Laden 

gjorde utspel i videor har det refererats (intervju med Georg Cederskog 16 december 

2011). 

 

De minst vanliga klasserna är andelen ”drabbade” och andelen ”offer för kriget mot 

terrorismen”. Båda uppträder bara 2011 och då förekommer en respektive två aktörer. 

Även andelen ”brottsbekämpare” ligger bland de lägsta siffror av kategorierna och når 

som högst upp till fyra procent och förekommer bara under fyra år. Resterande klasser 

”experter” och ”journalister” förekommer sporadisk under åren. Dessa två når upp till 

högst 10 procent. Ingen av kategorierna passar in under nyhetsvärderingskriterierna, 

vilket förklarar varför de förekommer så sällan. ”Brottsbekämpare”, ”drabbade” och 

”offer för kriget mot terrorismen” borde däremot ha haft ett högre nyhetsvärde enligt 

nyhetsvärderingskriterierna. ”Offer” och ”drabbade” personer väcker läsarnas 

engagemang medan ”brottsbekämpare” arbetar med sensationer, exempelvis brott mot 

lagar och normer (Lippman 1922, se Johansson 2004 s. 223, Shoemaker, Chang & 

Brendlinger 1987, se Johansson 2004 s. 226). Klassen ”Övrig” är alltför utspridd 

under åren för att tillföra något utmärkande till resultatet. 
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7.4 Artiklarnas vinkel 

 
Under den här rubriken presenteras resultaten för de variabler som ska svara på 

frågeställningen ”Hur vinklas artiklarna?” 
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Majoriteten av artiklarna har vinklats på ”offren och/eller terrordåden” och 

”terrordådens påverkan på samhället”. I 48 och 38 av 97 artiklar är vinkeln någon av 

dessa. Detta innebär att vinklarna återfinns i 49 procent respektive 39 procent av alla 

artiklar under samtliga år. I princip har vinklarna varit de mest framträdande vartannat 

år och lika vanliga under 2003 och 2006. Variationen beror troligtvis på vilka 

personer (till exempel offer och deras anhöriga) som reportrarna kunde få tag på och 

om det fanns något nytt och intressant att skriva om minnesceremonierna och folks 

funderingar kring kriget mot terrorismen under just det året. Ett undantag är åren 2008 

och 2009 då ”fokus på offren och/eller terrordåden” hade helt övertaget eftersom det 

inte fanns några artiklar där terrordådens påverkan på samhället stod i centrum. 

Förklaringen är att 2008 och 2009 publicerades minst artiklar (två respektive en). 

Risken är att procentsatserna i detta fall blir missvisande.  

 

Det mest överraskande resultatet var nog att ”terrordådens påverkan på samhället”, 

och inte ”fokus på offren och/eller händelsen”, stod i fokus i merparten av artiklarna 

2001 med tanke på att attentaten skedde då. Ett troligt skäl till detta är att det fanns 

fler olika ingångar till att skriva om konsekvenserna av attentaten (till exempel 

inställda flyg och att Israel intar hög beredskap) än om själva attackerna och offren. 

Det är svårt att skriva hur många artiklar som helst med samma vinkel på ett intressant 

sätt. En annan förklaring är att 2001 publicerades flest artiklar och att det därmed 

fanns större utrymme att fylla tidningen med olika vinklar på artiklarna. Den 

nyhetsvärdering som Dagens Nyheter valde följer nyhetsvärderingsteorierna. 

Kategorin ”terrordådens påverkan på samhället” omfattar artiklar som bland annat 

handlar om kriget mot terrorismen (Irakkriget och kriget i Afghanistan), vilket delvis 

klargör varför klassen är så populär. Konflikter är en avvikelse som ökar nyhetsvärdet 

(Shoemaker, Chang & Brendlinger 1987, se Johansson 2004 s. 226). Attentaten är 

dels en avvikelse från det väntade, ingen väntade sig att USA skulle attackeras på 

hemmaplan, och dels är de väldigt känsloväckande. Offren och deras anhöriga är lätta 

att identifiera sig med. Det ihop med ovanliga, oväntade och känsloväckande 

händelser är viktiga kriterier för att något ska bli en nyhet (Shoemaker, Chang & 

Brendlinger 1987, se Johansson 2004 s. 225-226, Hadenius & Weibull 1999, se 

Johansson 2004 s. 224, Lippman 1922, se Johansson 2004 s. 223).  
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Mindre vanliga var vinklarna ”fokus på terrordåden ur terroristernas synvinkel” och 

”fokus på återuppbyggnaden av Ground Zero”. Endast i en artikel vardera ifrågasattes 

”USA:s krig mot terrorismen” och behandlade vissa bakgrundsfrågor, relaterade till 

attentaten. Dagens Nyheter har alltså till störst del fokuserat på vinklarna ”fokus på 

offer och/eller händelsen” samt ”terrordådens påverkan på samhället” under hela 

tidsperioden även om graden har varierat mellan åren, medan ”återuppbyggnaden av 

Ground Zero” endast stod i centrum under sex av de mellanliggande åren. 

 

Mycket tyder dock på att nyhetsvärderingen som helhet under åren har sett 

annorlunda ut än vad vi kunde få fram genom att studera årsdagarna. Lennart Pehrson 

och Georg Cederskog säger att rapporteringen har ändrats under årens lopp, men att 

årsdagarna troligtvis inte är ett bra exempel på hur (e-postintervju med Lennart 

Pehrson, den 14/12-11, intervju med Georg Cederskog 16 december 2011). Cederskog 

påpekar att syftet med att bevaka årsdagarna är att fokusera på händelsen och inte på 

förklaringen till den. Följden blir att offren och folks minne av händelsen står i 

centrum (intervju med Georg Cederskog 16 december 2011). Pehrsson kallar 

årsdagarna för ”ett uttryck för datumjournalistik” (e-postintervju med Lennart 

Pehrson, den 14/12-11) och förklarar att bevakningen av händelsen sker enligt givna 

mallar och kan bestämmas i förväg. Reportrarna framhåller att andra vinklar, bland 

annat ”terroristernas synvinkel”, kommer fram vid andra tillfällen än på årsdagarna 

(e-postintervju med Lennart Pehrson, den 14/12-11, intervju med Georg Cederskog 16 

december 2011). Det är en trolig förklaring eftersom enligt 

nyhetsvärderingskriterierna borde även ”fokus på terrordåden ur terroristernas 

synvinkel” och ”ifrågasättande av USA:s krig mot terrorismen” vara nyhetsmässiga. 

Den första vinkeln handlar om en avvikelse från normen (Shoemaker, Chang & 

Brendlinger 1987, se Johansson 2004 s. 225): terrorister försvaras sällan eller uttalar 

sig i artiklarna. Det andra behandlar konflikter (Shoemaker, Chang & Brendlinger 

1987, se Johansson 2004 s. 225-226). 
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7.5 Land i fokus 
 

Under den här rubriken presenteras resultaten för de variabler som ska svara på 

frågeställningen ”Vilka länder utspelar sig artiklarna i?”. 
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Flest artiklar utspelas i ”USA”. Under fyra år, 2004 och 2008 till 2010, är siffran så 

hög som 100 procent. 2003, 2005 och 2006 ligger procentsatsen mellan 67 procent 

och 89 procent. En naturlig förklaring till detta är att attackerna skedde i USA och att 

händelsen därför blir ett nyhetsämne då den inträffar i ett land som ligger nära 

nyhetsläsaren kulturellt (Prakke 1969, se Johansson 2004 s. 224). 

 

De två näststörsta klasserna, sett under alla åren, är ”annat land i Europa” tätt följt av 

”Sverige”. Båda klasser förekom under fyra år vardera. År 2001 utspelade sig 23 

procent av artiklarna i ”Sverige” och lika många i ”annat land i Europa”. Samma år 

utspelade sig 35 procent i ”USA”och i 8 procent framgick det inte. Kategorierna 

”Mellanöstern” och ”framgår ej” är tillsammans med tidigare nämnda de enda 

klasserna som förekom mer än ett år. ”Afrika” och ”Asien” uppträdde bara ett år 

vardera där ”Asien” med sina fyra procent 2002 är frågeställningens ovanligaste 

kategori. Inga artiklar utspelades i ”Canada” och ”Australien”. Den troliga 

förklaringen är att dessa länder inte ligger tillräckligt nära Sverige geografiskt eller 

kulturellt.  

 

Vi vill påminna om att alla år där 100 procent av texterna utspelades i ”USA” är också 

de år då minst (en till tre stycken) artiklar publicerades, vilket förklarar varför ”USA” 

dominerar så starkt dessa år. Tvärtom ligger andelen artiklar från ”USA” på de två 

lägsta nivåerna 2001 och 2002 då flest artiklar publicerades. Förenklat kan man säga 

att när antalet undersökta artiklar på ett år ökar, minskar antalet ”USA”-dominerade 

texter. Detta är ett bevis på att man måste ta hänsyn till antalet publicerade artiklar när 

man gör en sådan här undersökning. Man måste också tänka på att vissa av klasserna 

omfattar flera länder medan exempelvis kategorierna ”Sverige” och ”USA” bara 

inkluderar ett land. Det vore alltså mer naturligt om till exempel ”Sverige” och 

”USA” upptog en mindre andel av artiklarna än exempelvis ”annat land i Europa” och 

”Mellanöstern”. Resultatet visar som sagt tvärtom. Förklaringen är antagligen att 

terrordåden inträffade i ”USA” och att ”svenskar” är intresserade av terrordåden ur en 

svensk synvinkel. Det var därför vi valde att sätta dessa länder i särskilda kategorier. 

Det intressanta är alltså inte att ”USA” dominerade varje år. Det var förväntat. Syftet 

är istället att ta reda på vilka länder som var den näststörsta kategorin. Att ”Sverige” 

och ”annat land från Europa” visade sig vara de näst vanligaste klasserna kan 

förklaras med att det är länder som ligger nära både kulturellt och geografiskt och det 
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är då enligt Prakke större sannolikhet att händelser från sådana platser blir nyheter 

(Prakke 1969, se Johansson 2004 s. 224)  

 

Det är synd att kategorin ”framgår ej” blev så stor två år (2003 och 2007) eftersom 

resultatet troligtvis hade blivit ett annat om det hade gått att ta reda på vilka länder 

som dessa artiklar utspelade sig i. 

 

Artiklarna utspelade sig främst i ”Sverige” eller ”annat land i Europa” de tre första 

åren och det sista. Under de mellanliggande åren utspelade sig artiklarna i framförallt 

”Mellanöstern”, ”Afrika” eller så framgick det inte. Under dessa år med undantag av 

2007, förekom överhuvudtaget inte några artiklar som utspelade sig i något land i 

Europa. Det är möjligt att terrordåden uppmärksammades i större utsträckning i 

”Sverige” av politiker och andra personer när det precis hade skett och att Dagens 

Nyheter tyckte att det då var aktuellt att rapportera om detta. I takt med att åren gick 

blev händelserna mindre intressant och fick därmed ett lägre nyhetsvärde (Prakke 

1969, se Johansson 2004 s. 224), särskilt i ”Sverige” eftersom händelserna skedde i ett 

land långt borta. I ”USA” anordnades varje år en minnesceremoni. Dessa var lätta för 

Dagens Nyheter att bevaka. När tioårsdagen inföll blev ämnet aktuellt igen eftersom 

det är speciellt att se vad som har hänt under de tio som har gått. Med samma 

resonemang som utgångspunkt borde inte terrordåden heller ha uppmärksammats i 

”Mellanöstern”, ”Asien” och ”Afrika” eftersom dessa världsdelar ligger ännu längre 

från ”USA” kulturellt. En möjlig förklaring till det stora fokus på dessa världsdelar 

under de ”mellanliggande” åren är att tidningen fokuserade rapporteringen på krigen i 

Irak och Afghanistan som påbörjades efter terrorattentaten. Tidningen ville kanske 

belysa muslimska länders och arabvärldens reaktioner på det.  

 

En felkälla här är att vi bara har undersökt vilket huvudland som artiklarna utspelas i. 

Vissa nationer, hädanefter kallad biländer, har uteslutits ur resultatet trots att somliga 

texter utspelades delvis även i andra länder och vissa stater nämns i artiklarna. Många 

av biländerna nämns på grund av att det inträffade något där för ett antal år sedan som 

kan knytas till 11-septemberattackerna, exempelvis terrorattacker i andra länder. Vi 

valde att bara titta på huvudlandet eftersom vi ansåg att resultatet annars skulle bli 

missvisande. Syftet med vår undersökning var att granska ur vilka länders perspektiv 

man skriver om terrordåden bland annat i betydelsen var hölls minnesceremonier och 
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vad tycker folket på gatan. Vi tycker att frågan därför bäst besvaras genom att 

undersöka vilket land en artikel främst utspelas i. 

 

7.6 Artikelförfattare 
 

Under den här rubriken presenteras resultaten för de variabler som ska svara på 

frågeställningen ”Vem som har skrivit artikel?”.  
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Den dominerande kategorin är ”DN:s korrespondent”. Det är den vanligaste klassen 

totalt sett över alla år och är också den största kategorin alla år förutom 2001 och 

2009. Det senare beror på att under 2009 publicerades bara en artikel och då var 

kategorin ”nyhetsbyrå” den enda förkommande kategorin. Denna klass är också den 

nästvanligaste under åren. Den är den största kategorin två år (2005, tillsammans med 

”DN:s korrespondent”, och 2009) samt den näststörsta 2002 och 2007. 

 

De andra två klasserna förekommer ungefär lika ofta. Klassen ”övrigt” förekommer 

sex år och varierar mellan 12 och 44 procent och är den näststörsta kategorin tre år. 

”Hemmaredaktionen” uppträder däremot bara fyra år, men är den största kategorin 

2001 och den näststörsta 2003. 

 

7.7 Bild: Aktörernas nationalitet  

 
Under den här rubriken presenteras resultaten för de variabler som ska svara på 

frågeställningen ”Vilka nationaliteter har aktörerna på bilderna?”. 
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Majoriteten av aktörerna som förekommer på bilderna är ”amerikaner” och 

”svenskar”. Total under alla elva åren föreställde 48 procent av bilderna amerikaner 

och 17 procent av bilderna ”svenskar”. År 2001 var andelen amerikaner 71 procent. 

På femårsdagen föreställde 82 procent av bilderna ”amerikaner”. På tioårsdagen år 

2011 utgör ”amerikaner” 36 procent av aktörerna på bilderna medan ”svenskar” 

representerar 27 procent. ”Usama bin Laden” förekommer sällan på bilderna. Han 

förekommer på bild totalt fem gånger under alla elva åren. Aktörer från 

”Mellanöstern” och ”Afrika” förekommer tre gånger vardera under alla elva åren. 

Aktörer från ”Australien/Sydostasien” eller som har ”dubbelnationalitet” förekommer 

minst antal gånger: totalt en gång vardera under alla elva åren. Att majoriteten aktörer 

som förekommer på bilderna antingen är ”amerikaner” eller ”svenskar” (med relativt 

jämn fördelning år 2011) sker i enlighet med Prakkes nyhetsvärderingsteori. Det som 

är kulturellt och geografiskt nära är enklare för läsaren att identifiera sig med och har 

därför ett större nyhetsvärde (Prakke 1969, se Johansson 2004 s. 224, Hadenius, 

Weibull & Wadbring 2008 s. 303). 

 

7.8 Bild: Motiv – Aktörernas roller. 
 

Under den här rubriken presenteras resultaten för de variabler som ska svara på 

frågeställningen ”Vad föreställer bilderna och vilka roller har aktörerna på bilderna?”. 
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bin Laden 

bin Ladens krets/misstänkta terrorsister 
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De flesta bilder föreställer ”vanliga medborgare” och ”minnesceremonier”. Totalt 

under alla elva åren föreställer 25 av 145 bilder ”vanliga medborgare”, medan 20 av 

alla bilderna föreställer ”minnesceremonier”. ”Offer” och ”World Trade Center under 

attackerna” kommer på en delad tredje plats med vardera 13 av 145 bilder under alla 

elva åren.   

 

År 2011 är bilderna spridda inom alla klasserna men bilderna fokuserar här till större 

del på ”offer”, ”minnesceremonier” och gruppen ”vanliga medborgare”. Tidningen 

fylldes nämligen med fler enkäter om händelsen detta år. Vår hypotes om att fokus 

skulle förflyttas från ”offren” och ”själva händelserna” till att vara mer kritiskt mot 

USA:s agerande i kriget mot terrorism tycks inte skildras i bilderna. Bilder på 

”misstänkta terrorister” eller ”Usama bin Laden” förekommer sällan. Detsamma 

gäller bilder på demonstrationer mot USA:s agerande som endast förekommer år 2002 

med 7 procent, och år 2011 med 3 procent av bilderna.  

 

 
 

 

 



 45 

 

 

 

8 Diskussion och slutsats 

 

Vår undersökning visar att i Dagens Nyheters rapportering kring årsdagarna för 11-

septemberattackerna förekommer svenskar och amerikaner i stark majoritet på såväl 

bilder som i texter. Detsamma gäller i vilket land som artiklarna utspelade sig i. 

Anledningen är troligtvis att det är lätt för de svenska läsarna att identifiera sig med 

offren och amerikaner (USA ligger ju nära Sverige kulturellt och ganska nära 

geografiskt). Geografisk närhet och tilldragelser som väcker engagemang och 

identifikation hos läsarna ökar en händelses nyhetsvärde (Prakke 1969, se Johansson 

2004 s. 224-225).  

 

En tydlig skillnad är dock att i texterna är majoriteten av aktörerna som uttalar sig 

eller nämns ”representanter för USA” och ”kända personer och politiker”. De utgör 

101 respektive 90 av totalt 463 aktörer vilket motsvarar vilket ger 22 procent 

respektive 19 procent under alla elva åren. Detta stämmer inte överens med vilka 

roller aktörerna som förekommer på bild har. De flesta bilderna föreställer ”vanliga 

medborgare” som under alla elva åren återfinns på 25 av totalt 145 bilder, vilket 

motsvarar 17 procent. Många av bilderna föreställde även ”offer” eller 

”minnesceremonier”. Medan ”representanter för USA” och ”kända personer och 

politiker” förekommer på totalt 5 respektive 9 bilder (3 procent och 6 procent). Vi tror 

att detta beror på att bilderna i huvudsak skulle vara dramatiska och iögonfallande. 

Det kan mycket väl vara så att makthavare nämndes i artiklarna men att de i bild inte 

vara lika intressanta layoutmässigt. En ytterligare förklaring är att korrespondenter 

ofta är beroende av vilka personer de får tag på. Det är oftare lättare att få tag på 

”vanliga medborgare” än amerikanska politiker som förmodligen inte är intresserade 

av att prata med svenska medier då deras väljare är amerikaner. ”Kända personer och 

politiker” och ”representanter för USA” blir därför oftare refererade i text. 

 

Vi hade däremot väntat oss en större förändring i nyhetsvärderingen. Dagens Nyheter 

har i 48 respektive 38 av 97 artiklar vinklat på ”offren och/eller terrordåden” och 
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”terrordådens påverkan på samhället”. Detta motsvarar 49 procent och 39 procent. Vi 

hade rätt om att ”offren och/eller terrordåden” och ”terrordådens påverkan på 

samhället” skulle stå i fokus de första åren. Vi hade dock inte förväntat oss denna 

övervikt och att klasserna även skulle stå i fokus de senare åren. Vår hypotes var att 

med åren skulle nyhetsfokus förflyttas till främst ”terrordådens påverkan på 

samhället” och ”arbetet med återuppbyggnaden av Ground Zero”, men också till ett 

”ifrågasättandet av USA:s krig mot terrorismen” och ”fokus på terrordåden ur 

terroristernas synvinkel”. Så skedde inte och vår hypotes var alltså inte helt hållbar.  

 

Vår undersökning visar även att Dagens Nyheters rapportering av årsdagarna har varit 

viktigt för tidningen då majoriteten av artikelförfattarna är tidningens 

korrespondenter. Dagens Nyheter har alltså lagt stora resurser på eget skriftligt 

material från sina korrespondenter i USA och att ha en ”svensk krok” i 

nyhetsförmedlingen. Tidningars försök till att utnyttja sina korrespondenter maximalt 

är antagligen också förklaringen till att mer material inte har producerats av 

”nyhetsbyråer” eller ”hemmaredaktionen”. Att tidningen har använt sig av 

”nyhetsbyråer” ibland beror troligtvis på att tidningen inte har haft egna resurser att 

täcka vissa händelser, till exempel en intervju med Norges dåvarande statsminister, 

eller att de inte har en egen korrespondent på den plats där en viss händelse inträffade. 

Anledningen till att fokus nästan stadigt låg på ”DN:s korrespondenter” är antagligen 

att Dagens Nyheter fick en möjlighet att utnyttja sina korrespondenter maximalt när 

en sådan här stor händelse inträffade utomlands. ”Nyhetsbyråer” användes mer eller 

mindre under alla år utom 2003 och 2004 när tidningens egna resurser inte var 

tillräckliga. Att ”hemmaredaktionen” har skrivit en del av artiklarna de tre första åren 

och 2011 går hand i hand med att en del av artiklarna utspelades i ”Sverige” dessa år. 

Klassen ”övrigt” förekom sporadiskt och har räknats in då det var otydligt vem eller 

för vilken tidning författaren skriver. 

 

Slutsatser kopplade till tidigare forskning 

 

Det är svårt att jämföra vår studie med tidigare forskning eftersom vår undersökning 

behandlar helt andra saker än vad den tidigare forskningen gör. Vi kan i alla fall 

konstatera att enligt både vår undersökning och Leths och Thuréns stod offer i 
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centrum i mediernas rapportering. Enligt Leth och Thurén (2002) överskattade 

svenska medierna kraftigt uppgifterna om antalet offer. En annan likhet mellan de två 

undersökningarna och Ghersettis och Levins är att bin Laden utpekas som skyldig, 

även om det i Leth och Thuréns samt Ghersettis och Levins undersökning inte 

framgår i vilken utsträckning (Ghersetti & Levin 2002 s. 22, 25, Leth & Thurén 2002 

s. 43, 71, 77).  

 

Vi känner dock inte igen mediers schablonbild av bin Laden som en ”skurk hämtad ur 

James Bonds värld.” (Leth & Thurén 2002 s. 43, 71, 77). I de artiklar som vi har läst 

beskrivs terroristledaren snarare som en förmögen, mystisk man med onda avsikter, 

men ingen superskurk. Det är egentligen svårt för oss att uttala oss om det med tanke 

på att vi inte har gjort en kvalitativ undersökning. Vi känner då igen mer i Ghersettis 

och Levins beskrivning av bin Laden: ”skicklig, rik, hänsynslös och välorganiserad 

krigare.” (Ghersetti & Levin 2002 s. 22, 25).   

 

Vi hittade knappt några artiklar alls om handlar om den Amerikanska polisens 

undersökningar, vilket är något som ska finnas enligt Leth och Thurén (Leth & 

Thurén 2002 s. 43, 71, 77). Inte heller känner vi igen oss att många av artiklarna 2001 

skulle fokusera på islam och muslimer (Ghersetti & Levin 2002 s. 22, 25). Det beror 

troligtvis på att vi bara undersökte artiklar från en dag 2001 medan Ghersetti och 

Levin studerade artiklar från en hel vecka efteråt. 
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9  Förslag på framtida forskning 

 

Ett förslag på framtida forskning är att studera samma frågeställningar som vi har 

gjort, men att jämför hur det ser ut i flera tidningar. Man skulle till exempel kunna 

jämföra två kvällstidningar eller två morgontidningar. Då får man en bättre överblick 

och det skulle bli lättare att generalisera resultaten. Undersökningen kan också utökas 

genom att flera medietyper undersöks och jämförs, till exempel både tidningar, tv och 

radio. Ett annat alternativ är att göra det vi hade tänkt från början: att komparera hur 

exempelvis amerikanska och svenska tidningar rapporterade om händelsen. 

 

Man skulle också kunna studera hur rapporteringen kring terrordåden har sett ut under 

bara ett eller några få år, till exempel bara 2011 (2001 har studerats ganska ordentligt 

redan). Då kan man gå in på djupet och undersöka artiklar från flera dagar under det 

året eller de åren. På så sätt blir resultatet säkrare och kan generaliseras i större 

utsträckning än vad vi kunde göra i vår undersökning. 

 

Vår studie skulle också kunna kompletteras med en kvalitativ studie där författaren 

försöker hitta orsakerna till varför vissa aktörer i texter och på bilder, vinklar, 

artikelförfattare, bildmotiv, länder där artiklarna utspelar sig och antalet publicerade 

artiklar, förekommer oftare än andra. 

 

Ytterligare ett förslag är att man kan prata med fler reportrar samt nyhetschefer och 

redaktörer om varför rapporteringen har sett ut som den gör. Intervjuer med 

nyhetschefer och redaktörer ger inblick i de övergripande besluten eftersom 

nyhetschefer och redaktörer bestämmer hur många och vilka artiklar som ska 

publiceras och vilket utrymme de får i tidningen. Cheferna bestämmer alltså hur ett 

mediums bevakning ska se ut i helhet. Man kan prata med fler reportrar för att få en 

större insyn i hur reportrarna tänkte kring bland annat vilka personer de intervjuade 

och vilken vinkel de valde när de skrev artiklarna. När det gäller bilderna kan det vara 

en bra idé att prata med både fotografer och redaktörer för att ta reda på varför 

medierna publicerades vissa bilder. 
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till, mäktiga personer inom finansvärlden, kungligheter förutom Sveriges kung, 

författare och före detta presidenter av USA) 

8. Expert (uppfinnare, arkitekt, person som jobbar vid ett universitet och därmed är 
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besitter vissa specifika kunskaper) 

9. Drabbad (aktör som drabbades av konsekvenserna av terrordåden, till exempel att 

semestern ställdes in, men bevittnade inte terrordåden) 

10. uppgifter saknas  

11. Usama bin Laden (hit räknas även sådana fall där personen påstås vara bin Laden 

eftersom det är det som gör att artikeln blir relevant) 

12. Vanlig medborgare (person som varken har någon maktposition eller är känd, 

offer, drabbad, anhörig till offer eller expert) 

13. Person med en annan officiell position i USA (bland annat presidentfruar, 

presidentkandidater och New Yorks borgmästare) 

14. Sveriges statschef: kungen 
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med USA för att oskadliggöra exempelvis terrornätverk. Hit räknas även en soldat 

som har representerat USA eller ett av dess samarbetsländer även om hon eller 

han inte är ute i strid vid tidpunkten som intervjun görs)  
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V6 Artikelförfattare 
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8. byggnad (Om inga människor förekom på bilden, till exempel när bara en 

byggnad som Pentagon visas. Hit räknas också om en plats är i fokus och personer 

syns i bakgrunden, som exempelvis vid terrordåden i Stockholm då bilden 

fokuserade på gatan, men två människors ryggars syntes). 

9. Australien/Asien (Australien och Indonesien) 

10.  dubbel nationalitet (franskalgerier och svenskirakier) 
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V6 Bildmotiv/bildaktörernas roller 

1. Offer (person som drabbades direkt av attackerna, det vill säga som befann sig i 

närheten av eller bevittnade något av terrordåden men behöver inte nödvändigtvis 

ha dött, uppsatta bilder på offer som anmälts saknade av anhöriga på 

anslagstavlor, folk som flyr från förödelsen under och efter attentaten eller blir 

vittnen och är panikslagna samt vittnen som inte drabbades själva men hörde till 

exempel hur ett plan kraschade i marken) 

2. Usama bin Ladens krets/misstänka terrorister (personer som misstänks vara 

terrorister i den bemärkelsen att de tros ha koppling till ett terrornätverk eller 

Usama bin Laden) 

3. Representanter för USA (president Bush, president Obama, annan representant för 

den amerikanska regeringen eller myndigheter till exempel amerikanska 

ambassadörer i olika länder samt aktörer med någon annan officiell position i 

USA exempelvis presidentfruarna, vicepresident, presidentkandidat och New 

Yorks borgmästare efter och vid tiden för terrordåden) 

4. Representanter för Sveriges regering eller myndigheter (Representant för den 

svenska regeringen eller en svensk myndighet till exempel politiker, Fredrik 

Reinfeldt eller Göran Persson) 

5. Offers vänner eller anhöriga  

6. Kända personer och politiker (hit räknas regerings- och statschefer och 

representanter för andra länders regeringar än USA:s och Sveriges, samt 

celebriteter som många känner till, mäktiga personer inom finansvärlden, före 

detta presidenter av USA, svenska kungligheter, författare och ökända diktatorer 

som Saddam Hussein, Mubarak) 

7. Usama bin Laden 

8. Vanliga medborgare (exempelvis kunder på marknaden i Afghanistan eller 

personer som inte har någon anknytning till offren. Hit räknas även aktörer som 

besöker minnesplatserna utan att vara släkting eller anhörig till offren). 
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9. Soldat som slåss för USA:s sak (militärer från USA, Afghanistan, Sverige  eller 

annat land som är allierad med USA. Hit räknas även bild på amerikanska trupper) 

10. Brottsbekämpare (till exempel åklagare, polis och FBI-agent. Det kan handla om 

säkerhetspådrag till exempel polis som patrullerar på grund av misstanke om 

ytterligare terrordåd) 

11. Terrordåd i annat land än USA (bilder från exempelvis terrordåden i Madrid och 

Stockholm) 

12. USA innan terrordåden 

13. WTC under attacken (World Trade Center under terrordåden till exempel att 

planen flyger in i tornen eller när tornen rasar samman. Hit räknas även bilder på 

bland annat brandmän, polis och sjukvårdare som är där i räddningssyfte) 

14. WTC efter attacken (Ground Zero och Pentagon efter terrorattackerna exempelvis 

återuppbyggnaden av platserna) 

15. Minnesceremonier (Minnesceremonier i olika länder, minnesmonument i form av 

exempelvis olika typer av dokument och ingraveringar av offrens namn, 

begravning av offer och folk som hedrar offren genom att bland annat fästa rosor 

vid ett stängsel eller dela ut amerikanska flaggor vid minnesdagen. Hit räknas 

även anhöriga när bilden fokuserar på flera, inte bara en) 

16. Demonstrationer mot USA (Folk som protesterar mot USA:s agerande i Irak och 

Pakistan eller visar misstycke mot jakten på terrorister. Hit räknas även muslimska 

protester i London under minnesceremonier) 

17. Övrig (Religiösa företrädare, läkare, hotellanställd, frisör, telefonist, 

handlare/affärsman, landskap eller terräng exempelvis lervälling i Afghanistan, en 

tatuering, ett märke eller soldatuniform där bara märket syns men inte personen 

och byggnader som inte är World Trade Center) 
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Bilaga 2: Tolkningsregler och kodningsprinciper för 

variablerna 
 

Antal artiklar 

Här användes inga speciella tolkningsregler och kodningsprinciper. 

 

Aktörernas roller  

Alla fysiska personer som nämns i ingresser, brödtext, rubriker och bildtexter 

räknades som en aktör. Det krävdes dock att personen nämns vid namn eller titel. En 

titel kunde vara ”en man” eller ”en röst från Sverige”. Grupper, som exempelvis 

amerikaner, döttrar och poliser, har inte inkluderats eftersom vi endast ville studera 

vilka enskilda personer som omtalades. Valet grundar vi på att vi tycker att 

omnämningen av en enskild person väger tyngre än om personer nämns i grupp, då 

det visar vilka personer som står i centrum i artikeln. Varje person som nämndes i en 

artikel räknades en gång även om han eller hon nämns flera gånger. Om en aktör 

förekommer i flera artiklar räknades han eller hon flera gånger. Skriftliga källor fördes 

inte in i statistiken.  

 

Antalet variabelvärden minskades för vissa av variablerna eftersom vi tyckte att det 

blev för många variabelvärden som liknande varandra och därför kunde slås ihop. 

Esaiasson m.fl. (2007 s. 231) betonar i Metodpraktikan att det i inledningsfasen är 

bättre att ha med många variabelvärden och att sedan slå samman dem, eftersom det 

är svårare att göra samma sak åt andra hållet under analysen. 

 

De 23 kategorierna som uppgavs i kodboken minskades till 15 värden. Kategori 3, 4 

och 13 slogs ihop till ”Representanter för USA”, 6 och 16 till ”Offers vänner eller 

anhöriga”, 7, 14 och 15 till ”Kända personer och politiker”, 18 och 19 till ”journalister 

som nämns eller framträder i texten” samt 21 och 22 till ”övrig”. 

 

I de fall en aktör skulle kunna ha två roller valde vi den roll som aktören framträdde i, 

i artikeln. Ett exempel är Mike Bergman som befann sig i en närliggande byggnad när 

de kapade planen kraschade in i World Trade Center. Han är regeringstjänsteman och 

skulle därför kunna klassas som en ”Representant för USA”. Artikeln handlar om 

hans upplevelse som ett vittne till attacken. Han räknas därför som ett ”offer”. 
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Aktörernas nationalitet 

Tio variabelvärden användes för aktörernas nationaliteter. I första hand räknade vi 

med landet där personen är medborgare. Om det inte framgick, utgick vi från landet 

där aktören bor, jobbar eller är verksam. I vissa fall frångicks principen på grund av 

att det fanns starka skäl att misstänka att en aktör hade en annan nationalitet. Ett 

exempel är David Tengelin som dog i attackerna. Han jobbade i USA, men hans 

familj var svensk. David Tengelin var därför troligen svensk medborgare och 

räknades därför som ”svensk”.  

 

”Usama bin Laden” klassificerades i en egen kategori eftersom det inte gick att 

bestämma hans nationalitet. Enligt artikeln ”Det är troligen bin Ladens verk” 

(Kihlström 2001 s. 10) var bin Laden Saudiarabisk medborgare fram till 1994, då han 

berövades medborgarskapet. bin Laden hade då utvisats från landet tre år tidigare och 

vistades under en tid i bland annat Afghanistan och Sudan. Vi valde även att ge 

honom ett eget variabelvärde för att han är en intressant person i sammanhanget som 

det är viktigt att urskilja från resten. 

 

Vinkel 

Om ett inslag handlar om två eller flera av kategorierna används 

huvudandelsprincipen. Vi har räknat med vinkeln som återfinns i ingressen.  

 

Artikelförfattare 

Här användes inga andra tolkningsregler och kodningsprinciper än de som nämns i 

kodboken. 

 

Land där artikeln utspelar sig i 

Vi undersökte bara vilket huvudland som artiklarna utspelades i (se Metodkritik). Då 

använde vi oss av huvudandelsprincipen (Esaiasson m fl. 2007, s 234). I detta fall 

innebar det att landet bestämdes beroende på vilket land som nämndes i rubrik och 

ingress, och om det inte framgick, vilket land som nämndes först i texten. 
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Bildernas motiv samt bildaktörernas nationaliteter och roller 

Grafik och kartor räknades inte som bilder och analyserades därför inte. Vi utgick här 

i från de roller och nationaliteter som aktörerna i texterna hade. Dessa var inte 

tillräckliga utan vi var tvungna att lägga till ytterligare klasser. 

 

I vissa fall var det svårt att tolka bildens motiv. I bland framgick det inte till exempel 

vem personen på bilden var eller om soldaten var från USA eller något annat land. Då 

tog vi hjälp av bildtexterna för att reda ut det. När vi studerade bildaktörernas 

nationaliteter räknades en nationalitet på en bild bara en gång, vilket innebär att det 

inte spelade någon roll om exempelvis en eller tre amerikaner fanns med på bilden. 

Förekom nationaliteten däremot på flera bilder, räknades den med flera gånger i vår 

studie. 


