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The study is a qualitative text analysis of Swedish news reporting on the Terror attack in Paris
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1.  

Inledning  

År 2004 inträffade tågbombningarna i Madrid, elva år senare skedde terrorattacken i Paris, två
terrordåd som benämns som de värsta i Europas historia. Terrorism har de senaste åren blivit
allt mer återkommande i Europa och sker idag närmre oss i Sverige än vad det tidigare har
gjort. Samtidigt har mediesamhället fått mer inflytande i nyhetsrapporteringen när det gäller
sociala medier och tidningar på nätet. Det finns mer information än vad det finns intresse för
information och som nyhetsmedium gäller det att intressera publiken i bästa möjliga mån för
att få läsare. Medierna har stort inflytande på vad vi får veta och inte får veta. Vissa händelser
hamnar i skymundan och vissa händelser får stor uppmärksamhet. Innan en nyhet skapas sker
en urvalsprocess. Alltså vilka händelser som får utrymme i nyhetsrapporteringen. Detta urval
styrs i sin tur av vad varje medium värderar som högt och passande för sitt format, också
kallat nyhetsvärdering.

Nyhetsrapportering bör vara rak, tydlig, och neutral. Trots det går det ofta att se skillander i
hur olika medier rapporterat om samma händelse. Vad som får mer utrymme och större fokus
beror ofta på mediets format. Till exempel kräver tv rörliga bilder för att göra en händelse mer
spännande. Medan tidningar kräver texter som på något vis gör händelsen levande. Ett sätt är
att använda sig av medielogik och dess berättartekniker. Ett exempel är tillspetsning som ofta
används i rubriksättning eller att tillspetsa artikeln med en spännande intervju.

Det är intressant att undersöka hur två olika tidningar av samma slags medium rapporterar om
samma händelse för att se om respektive nyhetsrapportering skiljer sig åt från varandra. För
att problematisera analysen ett steg djupare är det också intressant att undersöka hur
respektive tidning har valt att rapportera om två likande händelser från olika decenium.
Händelserna som valts ut är terrordådet som tog plats i Paris 2015 och tågbomningen i Madrid
2004. Dessa händelser valdes ut på grund av att de båda klassas som större terroristiska
handlingar i Europa. Ett terrordåd i Europa har redan en självklar plats i nyhetsrapporteringen
men kan framställas på helt olika sätt genom hur media väljer att rapportera om dem. Vad får
vi veta? Vad får störst utrymme i rapporteringen av dessa terrordåd? I och med att det skett en
förändring i nyhetsrapporteringen till följd av digitaliseringen och utvecklingen av sociala
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medier anser vi att det är intressant att undersöka om det har skett någon förändring i
nyhetsrapporteringen från 2004 till 2015.
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2.  

Bakgrund  

I det här kapitlet presenteras vad som har skett och händelseförloppen i samband med
tågbombningen i Madrid 2004 och terrordådet i Paris 2015. Informationen i bakgrunden
hjälper läsaren att enklare ta del av analysen. Här presenteras även tidningarna som
producerat det material som analyseras.

2.1.  

Tågbombningen  i  Madrid  2006  

Den 11 Mars 2004 sprängdes sammanlagt tio bomber på fyra olika pendeltåg i Spaniens
huvudstad Madrid. De platser som drabbades var stationerna Santa Eugenia, El Pozo och
centralstationen Atocha. Även området runt station Tellez drabbades. Varje sprängladdning
förberedes med sprängmedel och en detonator kopplad till en mobiltelefon. Dessa placerades
sedan ut i väskor på pendeltågen. Totalt hittades fjorton bomber men fyra av dessa utlöstes
aldrig. Misstankar fanns att dessa var tänka att avfyras när hjälppersonal anlänt till de
drabbade områdena. Den första bomben exploderade 07.37 och inom bara några minuter hade
de resterande nio bomberna också exploderat. På de fyra drabbade områdena sattes
sjukvårdstält upp och fick fungera som uppsamlingsplats. På mindre än tre timmar lyckades
alla skadade evakueras till Madrids olika sjukhus. Men i då läget upprättades ingen lista över
vem som blev flyttad till vilket sjukhus. Det gjorde att anhöriga hade svårt att orientera sig.
Vissa familjer åkte från sjukhus till sjukhus och leta efter familjemedlemmar. Men därefter
insåg den psykosocialt ansvariga gruppen värdet av information och listor över vem som
befann sig var upprättades och uppdaterades en gång i halvtimmen. Totalt dödades 191
människor och över 1500 skadades (KAMEDO. 2006).

Den spanska regeringen var snabba med att anklaga den baskiska separatistorganisationen
ETA. Dåvarande premiärminister José María Aznar pekade redan första dagen ut dessa som
skyldiga men fick dra tillbaka sitt påstående i samband med att kassettband innehållande
arabiska citat från koranen hittades. (DN. 2004). Polisutredningen visade sedan att de skyldiga
till dådet var extrema islamister med ursprung i Nordafrika, främst Marocko (SVT. 2014).
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2.2.  

Terrorattentatet  i  Paris  2015  

Fredagen den 13 november i Paris inträffar ett av de värsta terrordåden i Europas historia.
Klockan 21:20 den 13: onde utlöses två explosioner utanför Stade de France där en
fotbollsmatch mellan Frankrike och Tyskland pågår, en person dödas. Ungefär vid samma
tidpunkt omkommer 15 personer när två män börjar skjuta med automatvapen på två
restauranger mitt emot varandra i de centrala delarna av Paris. Några minuter senare sker två
olika skjutningar, en på en bar och en på en restaurang, där 19 respektive fem personer dödas.
På en annan restaurang vid ungefär samma tid utlöser en självmordsbombare en bomb där den
enda personen som omkommer är han själv. Klockan 21:40 öppnar en grupp maskerade
personer eld inne i konserthallen Le Bataclan under en pågående konsert med Eagles of Death
Metal. Männen börjar skjuta med automatvapen mot folkmassan och en stor grupp av
publiken tas som gisslan. När polisen stormar konserthallen dödas tre av gärningsmännen.
Sammanlagt uppges 130 personer omkomna och 352 personer skadade. Islamiska staten, IS,
utseddes som ansvariga av Frankrikes president Hollande, samt av IS själva (DN, 2015).

2.3.  

Aftonbladet  

Aftonbladet är Sveriges största kvällstidning och grundades 1830 av Lars Johan Hierta som
ledde tidningen fram till 1851. Familjen Sohlman tog över ledningen 1851-1929 därefter
Kreuger 1929-1956 och LO 1956-1996. Sedan 1996 har Aftonbladet ägds av LO och den
norska mediekoncernen Shibstedt Media Group. Tidningen har sedan 1960-talet haft en
oberoende socialdemokratisk inriktning och 1994 började tidningen sin publicering på nätet
(Aftonbladet, 2000). I dag finns Aftonbladet som webb-tv, som nättidning, i mobila
plattformar och papperstidning och har över 3,5 miljoner läsare varje dag (Aftonbladet 2017)

2.4.  

Dagens  Nyheter  

Dagens Nyheter grundades år 1864 av Rudolf Wall och första numret av tidningen gavs ut 23
December samma år (DN. 2018). Tidningen ges ut över hela landet men huvudfokus ligger på
Stockholm. Sedan starten har Dagens Nyheter betecknat sig som politiskt oberoende liberal.
1888 köpte Albert Bonnier aktier i bolaget och aktiemajoriteten förvärvades sedan av hans
son Karl Otto och sedan 1924 har Dagens Nyheter ingått i Bonnierkoncernen (Bonnier. 2018).
6

Idag beskriver Bonnier tidningen som ”en bred kvalitetstidning som fungerar som Sveriges
viktigaste sociala och demokratiska torg” (Bonnier. 2018). Grundtanken är Dagens Nyheter
ska återge livets och samhällets mångfald, förklara och orientera och att förse läsaren med
”värdefulla verktyg” (Bonnier. 2018). Sedan 2007 finns tidningen även tillgänglig som
mobilversion.
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3.  

Syfte  och  Frågeställningar  

I det här avsnittet presenters studiens problemformulering, syfte och frågeställningar. Dessa
olika delar ligger till grund för undersökningen och redovisas i analyskapitlet samt i
slutdiskussionen.

3.1.  

Problemformulering  

Mediesamhället har fått mer inflytande i nyhetsrapporteringen i samband med sociala medier
och tidningar på nätet. Det finns mer information än vad det finns intresse för information och
som nyhetsmedium gäller det att intressera publiken i bästa möjliga mån för att locka läsare.
Medierna har stort inflytande på vad vi som publik får veta och inte får veta. Vissa händelser
hamnar i skymundan och vissa händelser får stor uppmärksamhet. Ett terrordåd i Europa har
redan en självklar plats i nyhetsrapporteringen men kan skildras på helt olika sätt genom hur
media väljer att rapportera om dem. Vad får vi veta? Vad får störst utrymme i rapporteringen
av dessa terrordåd? I och med att det skett en förändring i nyhetsrapporteringen till följd av
digitaliseringen och utvecklingen av sociala medier anser vi att det är intressant att undersöka
om det har skett någon förändring i nyhetsrapporteringen från 2004 till 2015.

3.2.  

Syfte  

Målet med uppsatsen är att undersöka om det finns några skillander i hur två av Sveriges
största tidningar väljer att rapporterar i samband med terrordåd. Genom att undersöka artiklar
ur Dagens Nyheter och Aftonbladet vill vi se om det går att tillämpa medielogikens
berättartekniker på nyhetsrapporteringen, samt huruvida kriterierna för nyhetsvärdering
uppfylls. Med studien undersöks också om några skillnader finns mellan nyhetsrapportering
2004 kontra 2015. Syftet med uppsatsen är att belysa om användning av medielogik
förändrats inom denna tidsram.
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3.3.  

Frågeställningar  

•   Hur skildras terrordåden i Paris 2015 och tågbombningen i Madrid 2004?
o   Hur framställer tidningarna olika aktörer (offer, vittne, gärningsman,
världsledare) i och med terrordåden?
o   Hur förhåller sig tidningarna till kriterierna för nyhetsvärdering?
o   Hur förhåller sig nyhetsrapporteringen till medielogikens berättartekniker?
o   Finns det några skillnader/likheter i nyhetsrapporteringen i samband med de
två olika terrordåden?
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4.  

Tidigare  Forskning  

I det här kapitlet redovisas tidigare forskning om terrorism, hur nyhetsmedias rapportering sett
ut i samband med terrordåd. Samt tidigare forskning om nyhetsvärdering och nyhetsurval.

4.1.  

Terrorism  

Efter terrorattacken 9/11 i USA har intresset för forskningen inom området ökat betydligt och
idag publiceras tusentals artiklar och böcker varje år. Något som var i centrum för
terrorismforskningens tidiga stadium och ett problem under många år framåt var att utforma
en tydlig definiering av vad terrorism egentligen är. En del författare har inte tyckt att det
spelar någon roll eftersom de menar att många vet vad terrorism är när det väl uppstår. Men
Spencer är oense på den punkten och menar att ord skapar mening och bidrar till att förstå
verkligheten (Spencer, 2010).

Många forskare associerade till våld och att det tillhörde politik medan andra hävdade att det
bara var vissa grupper i samhället som kunde utöva terror. Spencer (2010) menar att terrorism
är när en handling blir uppmärksammad, förklarad och i slutändan uttalad som en terroristisk
handling. Beteckningen terrorist är inte verklighet utan en tolkning av verkligheten vilket
Spencer menar är att benämningen ”terrorist” är en social sammansättning och inget naturligt
faktum (Spencer, 2010).

När det kommer till sambandet mellan terrorism och media har språk och diskurser alltid varit
viktigt. I terrorismforskningens tidiga stadium betraktades medierna som medbrottslingar till
dåden eftersom de sprider informationen om terrorn. Utan medierna skulle inte dåden få den
stora uppmärksamhet som de får idag och inte heller ha möjlighet att sprida
terroristgruppernas budskap vidare. En av de ledande terrorismforskarna inom traditionell
terrorismforskning menar att:

”Den moderna nyhetsmedian, som är samhällets viktigaste informationsspridare när det sker
sådana handlingar spelar en stor roll i terroristernas beräkning. Utan medierna skulle deras
10

handlingar vara bortkastade eftersom de då endast riktas till angreppets omedelbara offer och
inte till den breda målgrupp som terrorismens våld egentligen vill rikta sig mot. Endast när de
sprider sitt budskap till den stora publik som medierna når kan de göra en grundläggande
politisk påverkan” (Hoffman, 2006).

Flera forskare tror att en ny sorts terrorism har skapats. De kan inte riktigt fastställa när den
började men många författare tror på mitten av 1990-talet när bombningen av World Trade
center i New York skedde 1993 och gasattacken i Tokyos tunnelbana 1995. Den nya
terrorismen anses ha andra mer våldsamma motiv och är en del av den religiösa
fundamentalismens tillväxt. Ben Hoffman hävdar att den religiösa aspekten är det viktigaste
att belysa när man definierar vad ny terrorism är. Dagens nya terrorister är ute efter att skada
så många som möjligt till följd av sina handlingar. De är ute efter massförstörelse och är inte
rädda om sina egna liv eftersom de ser sitt eget lidande som en väg till himmelen. Den nya
sortens terrorister är benägna att använda biologiska, kemiska, radiologiska vapen men
forskare ser också ett potentiellt hot för en framtida användning av kärnvapen. Det
digitaliserade samhället har även gjort det betydligt lättare att planera attacker och
kommunicera med andra terrorgrupper (Spencer, 2010).

4.2.  

Medierna  och  terror  

Liknande forskning har gjorts om terrorattacken i USA där Strömbäck och Nord (2002) har
studerat hur nyhetsrapporteringen såg ut dagarna efter attacken mot World Trade Center och
Pentagon i USA samt USAs attacker i Afghanistan hösten 2001. Studiens syfte var att studera
hur svenska nyhetsmedier bevakar och beskriver terrorattackerna, samt hur svenska
nyhetsmedier bevakar och beskriver USAs attacker mot Afghanistan i omedelbar anslutning
till dessa.

Strömbäck och Nord menar att terrorattackerna mot USA 2001 var en självklar nyhet
eftersom den uppfyller många av de kriterier som nyhetsvärdering och nyhetsurval baseras på.
Den innehåller brott, ekonomi och politik. Det var en sensationell och överraskande händelse
och en elitnation med tillhörande elitpersoner var inblandade. Attacken var också en viktig
och relevant händelse. Dessutom fanns det rörliga bilder på när flygplanen flög in i World
11

Trade Center, hur tornen rasade och hur människor i panik flydde för sina liv. Dessa bilder
var perfekta för tv-formatet och många minns dessa bilder i detalj än i dag. Detta var ett av
problemen från kriget i Afghanistan, journalisterna kunde inte ta sig in i landet och få några
bilder utan fick istället bevaka kriget från Pakistan vilket gjorde det betydligt svårare att
rapportera om händelsen (Nord, Strömbäck, 2002). De tar fram nio olika hypoteser i sin studie
och tre av dem handlar om mediebevakningen och är relevanta för vår studie:

1.   Terrorattackerna mot USA fick större medialt utrymme än kriget i Afghanistan.
2.   Förekomsten av anonyma källor är större i nyhetsrapporteringen om terrorattackerna
än om kriget i Afghanistan.
3.   Elitkällor från USA dominerar mer i nyhetsrapporteringen om kriget i Afghanistan än
om terrorattackerna i USA.

Metoden som används i studien är en kvantitativ innehållsanalys med ett tillhörande, förberett
kodschema tillsammans med en kvalitativ innehållsanalys. De analyserar nyhetsartiklar från
morgontidningarna Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet, kvällstidningarna Aftonbladet
och Expressen samt nyhetsprogrammen, Tv4 nyheterna, Rapport och Aktuellt (Nord,
Strömbäck, 2002).

I resultatdelen kom Strömbäck och Nord bland annat fram till att skillnaden mellan de olika
medierna i rapportering inte var så stor som de hade föreställt sig. Händelserna hade
gemensamma kopplingar, men terrorattacken i USA kom helt utan förvarning och eftersom
inget liknade någonsin hänt i USA blev detta en supernyhet världen över. Kriget i Afghanistan
var ingen överraskning och följde till en början ett liknande mönster som andra krig som har
fått uppmärksamhet i medierna och fick därför inte en lika omfattade rapportering. I
rapporteringen om USA kom Strömbäck och Nord fram till att anonyma källor var mycket
vanligt, det fanns en hotbild mot Sverige, spekulationer kring händelseutvecklingen och
antalet döda var betydligt fler i terrorrapporteringen än i rapporteringen om kriget.
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Resultaten visade också att det är svårt att jämföra terrorrapportering med krigsrapportering
eftersom de styrs av olika processer och erbjuder medierna olika synsätt vilket påverkar
mediernas rapportering. Ändå har terror och vanliga krig behandlats på samma sätt inom
medierapporteringen. De nya krigen har gjort det svårare för medierna att rapportera eftersom
de ofta är långt ifrån var journalisterna befinner sig, militären är ofta de som har övertaget
över informationen, få reportrar på plats och fler presskonferenser med militär och piloter
(Nord, Strömbäck, 2002). Eftersom terrorattacken i USA var så överraskande för medierna
fanns inget mönster att följa utan resultatet blev många spekulationer och opålitliga källor.
Vid en sådan händelse är medierna den källan samhället litar på och får den mesta
informationen ifrån och det är då journalistiken måste fungera som bäst och uppfylla det
demokratiska syftet (Nord, Strömbäck, 2002).

4.3.  

Nyhetsvärdering  och  nyhetsurval  

Forskning inom nyhetsurval och nyhetsvärdering handlar ofta om att identifiera vad det är
som gör att något blir en nyhet. En av de mest centrala studierna inom detta forskningsområde
är The structure of foreign news. Studien gjordes på 60-talet av de norska forskarna Johan
Galtung och Mari Holmboe Ruge och syftar till att identifiera och redogöra för tolv olika
faktorer som styr nyhetsvärderingen. Dessa faktorer testades sedan på nyhetsartiklar valda
från fyra norska tidningar som publicerade nyheter i och med kriserna i Kongo, Kuba och
Cypern. Enligt Galtung och Ruges teori finns det tre grundläggande hypoteser att ta hänsyn
till: additivets hypotes som innebär att ju fler faktorer en händelse uppfyller, desto troligare är
det att händelsen blir en nyhet; kompletterande hypotes som går ut på att en del faktorer
eventuellt utesluter varandra och således inte är tvungna att användas om redan andra faktorer
används; Uteslutnings hypotesen som innebär att om en händelse inte uppfyller tillräckligt
många faktorer är det troligt att den inte heller blir en nyhet. Resultatet visade att det
insamlade materialet i stor mån stämde överens med teorin. Vidare formulerades och
diskuterades sociala och politiska konsekvenser (Galtung, Holmboe Ruge, 1965).

Galtung och Holmboe Ruge studie presenterades år 1965 och är med andra ord en gammal
studie men sedan dess har en rad forskare från olika länder publicerat listor över vad som styr
att en händelse blir en nyhet. Enligt Jesper Strömbäck identifieras sex stycken gemensamma
faktorer ur dessa listor och det är dem som ligger till grund för dagens nyhetsvärdering. Dessa
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faktorer består av :Närhet i tid, plats och kultur; Elitcentrering och kändisskap; De
institutionella agendorna; Avvikelse och sensation; Hot och risker; Kontinuitet (Strömbäck,
2015). En mer omfattande beskrivning av ovannämnda faktorer följer i teorikapitlet om
nyhetsvärdering (5.2). Men även värdet av listor över faktorer är högt inom denna forskning
menar ändå Strömbäck att de bör tåla att kritiseras. Bland annat är det meningen att
nyhetsfaktorer ska fungera som oberoende variabler som kan förklara vad som blir nyheter
och att innehållet i nyheten är beroende variabler som förklarar själva nyheten. Kritiken mot
listorna går alltså ut på att det ofta finns tveksamheter i huruvida nyhetsfaktorerna syftar på
själva händelserna eller på hur de rapporteras om (Strömbäck, 2015). En kritik riktas även
mot Galtung och Holmboe Ruges teori i en studie om brittisk press gjord av Tony Harcup och
Deidre O’niell. De menade att det fanns problematik i att definiera de tolv faktorerna på så vis
att det skulle kunna gå att undersöka om de förekom eller inte. Harcup och O’niell fann också
att stödet för nyhetsfaktorerna var svagt (Strömbäck, 2015).

Forskning om nyhetsvärdering och nyhetsurval handlar också om att hitta vilka styrfält som
finns för att något ska bli publicerat som en nyhet. För att särskilja nyhetsvärdering och
nyhetsurval och reda ut vad som styr dessa begrepp gjordes år 2009 en enkätundersökning där
svenska journalister fick frågor angående huruvida olika faktorer inom nyhetsurval har
betydelse för vad som blir en bra nyhet. Journalisterna fick också svara på vilka betydelser
faktorerna borde ha, vilket då refererar till nyhetsvärdet.
Resultatet av studien visade at det fanns en markant skillnad i vilka faktorer journalisterna
tyckte borde ha stor betydelse och vilka faktorer som har stor betydelse. De faktorer som
visade sig ha störst betydelse var:
1.   Att händelsen är sensationell och oväntad.
2.   Att händelsen är dramatisk och spännande.
3.   Att det handlar om en exklusiv nyhet.

Medan Journalisterna istället ansåg att de faktorer som borde ha störst betydelse var:
1.   Att händelsen gör människor medvetna om missförhållanden i samhället.
2.   Att händelsen har konsekvens för människors vardagsliv.
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3.   Att händelsen ökar människors insikter och kunskaper.

Genom resultatet av denna studie kunde två styrfält för nyhetsvärdering och nyhetsurval
urskiljas. Det ena styrfältet var intresse. Det handlar om vad medierna tror att läsarna är
intresserade av och därefter väljs sådana händelser ut som nyheter. Det andra styrfältet var
betydelse. Som istället syftar till vad läsare borde ta del av. Alltså sådana nyheter som
medierna tycker är viktiga att läsarna känner till (Strömbäck, 2014).
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5.  

Teori  

I det här kapitlet redogörs för de teorier som används och ligger till grund för ananlysen. Det
utvalda materialet kommer att analyseras utifrån medielogikens berättartekniker samt
huruvida faktorer för nyhetsvärdering går att urskilja.

5.1.  

Medielogik  

Teorin om medielogiken används som en förklaring till varför nyheter ser ut som de gör. Det
kommer in stora mängder information och händelser till nyhetsredaktioner varje dag och allt
kan inte användas och publiceras som nyheter. Det finns idag en större mängd information än
vad det finns intresse för informationen. Relevans och viktighet är inte längre lika viktigt i
nyhetsurvalet utan det handlar om att en nyhet ska formas efter mediernas behov. Tv-mediet
behöver exempelvis tillgång till bra bilder för att kunna publicera nyheten, radio-mediet
behöver tillgång till en bra intervju för att en bra nyhet ska skapas och lägger inte fokus på att
relevanta bilder måste finnas till hands. De som vill bli uppmärksammade kan därför styra
medierna genom att till exempel tillgodose redaktioner med bra bilder till tv-nyheterna. På
detta sätt är medielogiken styrande för både medierna själva men också de som vill bli
uppmärksammade. Det har i traditionell forskning hetat att medierna speglar verkligheten
men i dagens samhälle heter det att verkligheten speglar medierna och logiken som tillhör
(Nord, Strömbäck, 2002).

De berättartekniker som ligger till grund för medielogiken används för att fånga publikens
uppmärksamhet på bästa sätt och skapa så intressanta nyheter för publiken som möjligt. Dessa
tekniker är; förenkling, tillspetsning, polarisering, intensifiering, konkretisering,
personifiering och steriotypisering. När en nyhet formas av dessa tekniker får den en självklar
plats i nyhetsurvalet (Karlsson, Strömbäck, 2015). Nedan följer en förklaring av varje
berättarteknik:

Förenkling. Journalister och mottagarna är ofta under tidspress därför måste många argument
och komplexa texter förenklas. Innehållet ska framställas enkelt och koncist och alla ska
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kunna förstå inslaget eller artikeln som riktas till en masspublik. Annars kommer
masspubliken inte vara lika intresserade och bli en mindre skala.

Tillspetsning. Används för att nyheten inte ska bli en i mängden. Innehållet måste spetsas till
med intressanta intervjuer eller bilder som passar formatet. Det finns inte utrymme för långa
abstrakta utlåtanden, journalisten eller källan måste formulera sig med korta och tydliga
meningar som gör det lätt för mottagaren att ta till sig informationen.

Polarisering. En av de viktigaste teknikerna är polarisering och konflikter. Den amerikanske
statsvetaren Timothy E. Cook menar att ”Conflict may be one of the few crosscultural
characteristics of news”(Cook, ). Konflikter och polarisering väcker känslor och de säkra
resonemangen ges därför förtur framför en komplicerad argumentation och omfattande
utläggningar.

Intensifiering. Används för att göra en händelse mer intressant. En händelse som framstår
som mer intensiv och spännande får också mer uppmärksamhet. Ju intensivare en händelse
verkar desto större chanser har den att bli en nyhet. Exempel på händelser som ofta framställs
som intensivare är argumentationer, strejker och hetsiga utbrott.

Konkretisering. En berättarteknik som fokuserar mer på händelser än på processer.
Journalister vill gärna ha en händelse att hänga upp nyheten på som hjälper till att
konkretisera nyheten. För att fånga publikens uppmärksamhet gäller det därför för medierna
att rapportera om det som är konkret eller att konkretisera det som är abstrakt.

Personifiering. Ett sätt att göra en händelse mer konkret för läsaren är att personifiera den.
Genom att sätt en person eller ett ansikte till en viss händelse blir den mer konkret och lättare
för människor att ta in. Människor är ofta intresserande av att läsa om andra människor och att
kunna identifiera sig med dessa. Därför är personifiering ett sätt att göra händelsen mer
intressant för läsaren.
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Stereotypisering. Stereotyper handlar om generella förutfattade meningar. En person kan ofta
framstå som en viss stereotyp genom att denne tillskrivs vissa egenskaper eller särskilt
utseende. Att använda stereotyper är ett sätt att göra det enklare för läsaren att uppfatta och
tolka information. En stereotyp bidrar också ofta med information om en händelse då den
utgår från människans igenkänning (Nord, Strömbäck, 2002).

5.2.  

Teorin  om  nyhetsvärdering  

Nyhetsvärdering och nyhetsurval är två begrepp som ofta blandas ihop men som är olika delar
av arbetsprocessen när en nyheter skapas. Nyhetsvärdering är ett sätt att värdera olika
händelser som möjliga nyheter medan nyhetsurval sedan styr vad som faktiskt blir nyheter.
Ofta samarbetar dessa två begrepp som komponenter när en nyhets skapas. Det händer också
att en händelse blir en nyhet trots att den inte värderas särskilt högt och att en nyhet med högt
värde i slutändan inte publiceras. Det kan till exempel bero på att en händelse redan blivit
rapporterad så pass mycket om att publiken redan är mätt. Att en händelse inte blir en nyhet
kan också bero på det redaktionella utrymmet. En tidning bör bestå av en blandning av olika
ämnen och olika slags artiklar. Därför händer det att en händelse med högt nyhetsvärde väljs
bort på grund av en annan händelse (Strömbäck, Nord, 2015).

Teorin om nyhetsvärdering och nyhetsurval är idag ett vedertaget sätt att arbeta inom diverse
medieredaktioner men fungerar på olika sätt. Varje eventuell nyhet är beroende av vilket slags
format den kan tänkas publiceras i. Till exempel är en händelse, så som en intervju, utan
bilder och framförallt rörliga bilder inte lika intressant att publicera i tv men kan istället passa
utmärkt i radio.

Som nämnt (4.3) har en hel del forskare något olika syn på teorin om nyhetsvärdering och det
finns en rad olika listor över faktorer som styr vad som ligger till grund för nyhetsvärdering.
Nedan listas de sex stycken faktorer som Strömbäck (2015) menar är gemensamt för dessa
listor och ofta ligger till grund för dagens nyhetsvärdering:
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Närhet i:
Tid. En händelse som utspelar sig nära i tiden löper större chans att blir publicerad. Ju
aktuellare den är desto större nyhetsvärde
Plats. En händelse som utspelar sig geografiskt nära sin publik är också intressantare vilket
genererar ett högre nyhetsvärde. Detta är en faktor som lokalpress är beroende av i allra
högsta grad.
Kultur. Handlar om att den finns en vedertagen föreställning om att människor är
intresserade av andra personer i samma eller liknande kultur.

Elitcentrering och kändisskap. Nyheter som handlar om kända personer, organisationer och
nationer genererar större intresse hos publiken och tenderar därför att ofta publiceras även om
händelsen i sig inte är särskilt sensationell.

De institutionella agendorna. Händelse som uppmärksammar politiker och myndigheter
intresserar ofta en större publik.

Avvikelse och sensation. Handlar om att händelser som är avvikande tenderar att få större
uppmärksamhet. Detta gäller både för positiva och negativa nyheter, det viktigaste är att de
skapar någon sensation och bryter mot det förväntade.

Hot och risker. Handlar precis som det låter om händelser eller frågor som utgör någon slags
risk eller hot mot samhället eller vissa samhällsgrupper eller individer. Ofta kan sådana
händelse bestå av konflikter eller brott.

Kontinuitet och format. Händelser som är lätta att förklara och göra konkreta för läsare
tenderar att få stort utrymme i nyhetsmedia. Även händelser som redan är etablerade i media
och går att göra uppföljning på är av ofta av stort intresse för publiken.
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Det finns en rad övriga kriterier för vad som gör att en händelse värderas intressant nog att
publiceras. Till exempel ekonomiska faktorer, hur mycket utrymme mediet har att erbjuda
eller vilken målgrupp mediet riktar sig till. Meningen är att faktorerna för nyhetsvärdering ska
fungera som oberoende variabler som kan förklara nyheters innehåll, medan innehållet i
nyheter är beroende variabler som ska förklaras (Strömbäck, 2015).
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6.  

Metod  och  Material  

I detta avsnitt redogörs för studiens metod och det material som ligger till grund för analysen.
Här redovisas också hur urvalsprocessen gått till samt hur det insamlade materialet angripits.

6.1.  

Kvalitativ  Metod  

Kvalitativa metoder kan användas som ett övergripande begrepp för metoder som bygger på
intervjuer, observationer och analyser av texter som inte utformas för att analyseras
kvantitativt då med hjälp av statiska strategier och redskap. Skillnaden på kvalitativ metod
och kvantitativ metod är att kvantitet betyder en mängd eller en beräkning av ett fenomen till
exempel som antal, vikt, differens, ålder, summa medan kvalitativ data i de flesta fall är en
händelse, ett yttrande, en bild eller en smak. Kvalitativ data är inte något som mäts utan det
räcker med att konstatera att de finns, hur de fungerar och i vilka situationer de förekommer. I
kvalitativa studier är det intressant att veta vad för termer som nyttjas och vad för betydelse
dessa har för respondenten. Enkelt förklarat försöker kvantitativ metod endast finna direkta
svar medan kvalitativ metod syftar till att tolka och förstå (Ahrne, Svensson, 2015).

6.1.1.  

Kvalitativ  textanalys  

Kvalitativ textanalys används som metod för att undersöka texters innehåll. En textanalys
visar ofta förhållandet mellan grupper och människor. Där den ena parten står som producent
av texten och den andra parten står som mottagare, alltså läsaren. Texten är det meddelande
som påverkar samhället och dess föreställningar (Bergström, Boréus, 2012).

Metoden innebär att läsaren delar isär texten och undersöker dess delar, helhet och i vilken
kontext texten befinner sig. En viktig anledning till att kvalitativ textanalys ofta används är för
att se om summan av de olika delarna skiljer sig från helheten. Vid en första genomläsning av
textens helhet ligger ofta textens information dold under ytan. Genom att tillämpa textanalys
kan läsaren genom en intensivare läsning synliggöra textens underliggande budskap
(Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud, 2007). Eftersom att vi valt att undersöka
nyhetsrapporteringens beskrivning av olika aktörer (gärningsman, offer, världsledare och
experter) anser vi att kvalitativ textanalys är en lämplig metod för vår studie.
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6.2.  

Nyhetsmaterial  

Vi har valt att analysera nyhetsartiklar från Dagens Nyheter och Aftonbladet. Vi bestämde oss
för dessa två tidningar eftersom att de är två av Sveriges största tidningar och rikstäckande. Vi
har valt att använda oss av en tidning från morgonpress och en från kvällspress för att det kan
bidra till en större variation av artiklar. Terrordådet i Paris 2015 valdes ut eftersom att det i
dagsläget är det största terrordåd som skett i Europa. Tidigare hade tågbombingen i Madrid
2004 detta epitet och därför är det brukligt att ställa dessa händelser mot varandra. Ett annat
skäl varför just dessa händelser valts ut beror på att de båda inträffade i närhet i plats och
kultur då respektive land tillhör Europa.

6.2.1.  

Urval  och  sökord  

Artiklar valdes ut från de första fyra dagarna efter respektive attentat 14 november - 17
november 2015 för Paris och 12 mars - 15 mars 2004 för Madrid. Vilket resulterade i 21
stycken artiklar från Aftonbladet och nio stycken artiklar från Dagens Nyheter i samband med
Paris 2015. Antalet artiklar från rapporteringen av Madrid bestod av 15 artiklar från
Aftonbladet och 10 stycken artiklar från Dagens Nyheter. Före detta Mediearkivet, numera
Retriever Media Archive användes för att hitta vårt analysmaterial. Sökningen filtrerades

genom att ange exakta datum och att välja en tidning i taget. Sökord som testades var
terrordåd, terrorattack, terrorattentat, Paris och Frankrike. I och med rapporteringen av Paris
2015 fanns hela tidningar att tillgå. Till en början undersöktes alla berörda tidningar
genomgående. Vilket gjorde att inga väsentliga artiklar missades och bidrog till en lättare
bortsortering av onödigt material. Detta var svårare att göra för attentatet i Madrid då vi inte
fann några hela tidningar publicerade på Retriever. Vi letade istället upp varje artikel för sig
och läste dem i kronologisk ordning. Sökningen filtrerades på samma sätt som tidigare men
sökorden Paris och Frankrikes byttes ut mot Madrid och Spanien. För Dagens Nyheter fanns
vissa utvalda tidningssidor tillgängliga medan Aftonbladets tidningssidor inte gick att finna.
Ett eventuellt bortfall av artiklar angående dådet i Madrid är därför möjligt. Materialet
avgränsades sedan genom att sålla fram endast renodlade nyhetsartiklar eftersom vårt syfte är
att undersöka hur just nyhetsrapporteringen sett ut.
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6.3.  

Tillvägagångssätt  

Först gjordes en överskådlig läsning av artiklarna som vi valt ut. Därefter skrev vi upp alla
artiklarnas rubriker i kronologisk ordning utifrån sidan de publicerats på i tidningen. Detta
gjordes för artiklar från de fem närmsta dagarna efter respektive attentat i respektive tidning.
Efter en överskådlig läsning valde vi teman till analysschemat. Dessa blev händelse,
gärningsmän, offer, världsledare och experter, medielogik och nyhetsvärdering. Sedan
utformades en fråga till varje tema. Temat och dess fråga fick sedan ingå i analysschemat
(Bilaga 1).

Vi började med att läsa artiklar från Aftonbladet angående attacken mot Paris. Artiklarna
delades upp i mellan oss och lästes noggrant. I varje artikel undersöktes rubrik, ingress och
brödtext. Artiklarna analyserades utifrån analysschemat. Frågor som ställdes till texten var:

Hur rapporterar tidningarna om attentaten?
Om och hur beskrivs händelsen i varje artikel? Hur stort utrymme ges
rapporteringen av händelsen?
Hur framställs gärningsmännen?
Utgår rapporteringen från att IS eller andra organisationer är inblandade? Beskrivs
några specifika personer? Beskrivs gärningsmännens utseende och agerande?
Hur beskrivs offer?
Anges antalet offer och skadade? Beskrivs några specifika personer? Används
vittnesbeskrivningar och i så fall på vilket sätt?
Vilka eliter och experter kommer till tals?
Vilka världsledares uttalanden presenteras? I vilken omfattning hittas dessa?
Används någon av medielogikens berättartekniker?
Vilka tekniker används? Vilka syns tydligast?
Går det att urskilja kriterier från nyhetsvärderingsteorin?
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Vilka kriterier används?

Därefter sammanställdes svaren på frågorna till en text för respektive artikel sorterade utifrån
dag. Vi fann att artiklarna bestod av ett varierat innehåll och att alla frågor inte gick att
besvara till varje artikel. Sedan sammanfattades artiklarnas innehåll och presenterades utifrån
hur nyhetsrapporteringen sett ut dag för dag. Samma tillvägagångssätt applicerades på
granskningen av Dagens Nyheters artiklar. Under arbetets gång upptäcktes att analysen
tenderade att bli mer och mer ostrukturerad. Det var svårt att se en sammanhängande bild av
nyhetsrapporteringen och urskilja analysens resultat. Därefter omarbetades analysens struktur
och presenterades istället utifrån våra valda teman. Dels bidrog det till att vi kunde urskilja
analysens resultat tydligare för respektive tidning. Dels bidrog det till att vi kortade ner
arbetsprocessen ett steg i och med analysen av tågbombningen i Madrid. Analysarbetet blev
smidigare och lättare när vi redan hade utarbetat en hållbarare struktur.

När alla artiklar analyserats och sammanställts i text jämfördes Aftonbladets och Dagens
Nyheters nyhetsrapportering från Paris 2015 med varandra. Aftonbladets nyhetsrapportering
från Madrid 2004 jämfördes med Dagens Nyheters nyhetsrapportering från Madrid 2004.
Därefter jämfördes den totala rapporteringen av Paris 2015 med den totala rapporteringen av
Madrid 2004. Frågan som ställdes var: Vilka likheter och skillnader finns mellan
nyhetsrapporteringen 2004 och 2015?
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7.  

Analys  

Studiens analys redovisas utifrån fem olika teman; gärningsman, offer, händelse, medielogik
och nyhersvärdering. Artiklar från Aftonbladet och Dagens Nyheter ligger till grund för
studiens analys. Först redovisas analysresultatet från Aftonbladets rapportering av
tågbombningen i Madrid 2004, därefter Dagens Nyheters rapportering av samma händelse.
Sedan redovisas Aftonbladets nyhetsrapportering av terrodådet i Paris 2015, därefter Dagens
Nyheters rapportering av samma händelse. Analysen avslutas med en jämförelse av respektive
tidnings rapportering av samma händelse, samt en jämförelse av nyhetsrapporteringen av
tågbombningen 2004 kontra terrordådet 2015.

7.1.  

Aftonbladet  –  Tågbombningen  i  Madrid    

I analysen om Aftonbladets rapportering av tågbomberna i Madrid den 11 mars 2004
analyserades artiklar från de fyra följande dagarna efter attentatet. Det resulterade i ett urval
av 14 artiklar totalt. Sju artiklar från den 12 mars 2004, sex från den 13 mars 2004, en från
den 14 mars 2004 och inga från den 15 mars 2004. Resultatet har sammanställts nedan utifrån
kategorierna gärningsmän, offer, händelse, medielogik och nyhetsvärdering. Aftonbladet har
reportrar på plats i Madrid som rapporterar om dådet, i övrigt har de använt sig av spanska
medier enstaka gånger. Andra källor skrivs inte ut i artiklarna.

7.1.1.  

Gärningsmän    

I Aftonbladets rapportering om tågbomberna i Madrid 2004 handlar majoriteten av artiklarna
om gärningsmännen. Det finns spridda spekulationer om vem som ligger bakom dåden. Ett
antal olika terrorgrupper pekas ut som gärningsmän i en rad olika artiklar.
I flera av artiklarna går spekulationer kring att det kan vara den illegala baskiska
terrorgruppen ETA, medan i andra påstås Al-Qaida ligga bakom bombningen. Spekulationer
kring att det kan vara ett samarbete mellan de båda terroristgrupperna finns också. Många av
artiklarna som är publicerade samma dag säger emot varandra samtidigt som de innehåller
osammanhängande information om de misstänkta terrororganisationerna.
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”Mordens regissör pekades omedelbart ut: ETA, den illegala baskiska terrorgruppen, betydligt
mer fascistisk maffia än revolutionär” (AM1).

”De spanska myndigheterna är noga med att påpeka att jakten på de skyldiga bedrivs på bred
front och att flera terrorgrupper nu undersöks” (AM2).

I slutet av artikeln skriver journalisten: ”FN:s säkerhetsråd pekade i natt i en resolution
överraskande ut ETA som ansvarig för dåden” (AM2).

Detta är något som tyder på att Aftonbladets journalister har sprid information under den
första dagens rapportering och publicerar allt de tycks veta om attentaten eftersom det är en
händelse som drabbat många och är nära i kultur (Europa). Men det är oklart om vad som
egentligen är från trovärdiga källor och vad som endast är osäkra spekulationer.

Magnus Ranstorp beskrivs som ”Den svenske experten på terrorgrupper” och får uttala sig om
gärningsmännen i flera av artiklarna. Vilket tyder på att Aftonbladet vill använda sig av en
tillförlitlig källa i rapporteringen (AM3).

Det är en stor operation och frågan är om ETA verkligen klarar av en sådan. Kärnan är liten,
polisen i Spanien har gripit ett stort antal personer de senaste åren. Och de här attackerna
skiljer sig så mycket från vad ETA tidigare gjort (AM3).

De flesta av artiklarna som rapporterar om gärningsmännen är osammanhängande och
innehåller utsträckta diskussioner om vilka som är de riktiga gärningsmännen. Så fort något
lutar mer åt det ena hållet märks det i texten.

”Gripandet av tre marockaner och två indier i går är det hittills starkaste indikationen på att
det finns ett samband mellan islamisk terror och terrordådet” (AM14).
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7.1.2.  

Offer  

  

I Aftonbladets rapportering om offer i samband med attacken finns det inte många artiklar
som endast fokuserar på offer. I de artiklar där Aftonbladet har intervjuat personer på plats har
de i de flesta fallen använt sig av svenskar som bor i närheten av stationen där bombningen
inträffade, var på stationen eller ombord på något av de tågen som bara gick någon minut efter
de bombade tågen. I många av artiklarna som endast handlar om gärningsmännen återkommer
ändå siffran att omkring 200 har dödats och tusentals skadats. ”200 mördade och tusentals
skadade i den samordnade terrorattacken i Madrid igår” (AM1).

En av de svenskar som blev intervjuade var Isabel Vergara som var på plats på stationen när
tågbomberna utlöstes. ”Det var en fruktansvärd smäll, säger hon. Alla som inte slungades
omkull kastade sig handlöst ner i skräck” (AM5). En svensk kvinna intervjuas. Hon bor i
staden och tog ett senare tåg än vanligt. Aftonbladet väljer att framställa henne som ”Gravida
Violetta var minuter från att dödas” (AM6). I intervjun nämns också att hennes svärmor
försökt få tag på henne och att hon kommer från Malmö. Vilket vill skapa en närmare känsla
till henne som person och hon personifieras (AM6). Vilket vi kommer gå in närmare på i
medielogikvsnittet.

Aftonbladet väljer att använda svenska personer som finns på plats för att skapa en närmare
känsla till Sverige, människorna i Sverige vill veta vad som drabbat folk från samma kultur.
Nyhetsvärderingens närhet i kultur används, även personifiering används i artiklarna där
rapporteringen fokuserar på offer eller människor som varit i närheten av dådet
(AM11)(AM6). Svenska Camilla: ”Det var blod och trasiga människor överallt. Alla skrik
från sårade. Men lukten var ändå den värsta” (AM11).

En av artiklarna från dag två efter bombningen sticker ut från de andra. Här framställs hela det
spanska folket som offer. Journalisten skapar en känsla av sorg och medmänsklighet för det
spanska folket. Artikeln beskriver hur hela Spanien marscherar för demokrati och frihet. En
känsla av att Spanien är enat mot terrorn skapas (AM10). ”Stämningen var stolt, stark och
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trotsig. Familjer i tre generationer gick arm i arm. Ungdomar kramade om varandra och sjöng,
viftade med flaggor och plakat” (AM10).

7.1.3.  

Händelse    

Det finns inte många artiklar som fokuserar på själva händelseförloppet och vad det
egentligen var som inträffade. Istället får gärningsmännen en central roll i artiklarna. Utifrån
Aftonbladets rapportering är det svårt att urskilja exakt vad som hände. Det finns rapportering
på att det var tio bomber som utlöstes och invecklade spekulationer om hur många
gärningsmän som agerade. Att det var mobiltelefoner som utlöste bomberna enligt spansk
polis. Men ingen artikel som beskriver händelseförloppet under bombningarna utförligt, där
sann fakta säkerhetsställs. Endast en artikel fokuserar i helhet på händelsen och berättas då
utifrån flera vittnens perspektiv som befann sig på platsen.

Det var en fruktansvärd smäll. Alla som inte slungades omkull kastade sig
handlöst ner i skräck. Först trodde jag det var en olycka. Men så började folk
skrika att det var ett attentat. Då såg jag också förödelsen. Trasiga människor. Allt
var sönderslaget. Blod överallt. Kroppsdelar (AM5).

Händelsen benämns från och med den första dagen av rapporteringen som ”terrordådet” och
”terrorattentatet”. Det finns inga spekulationer om att det är något annan typ av attentat utan
terror är vad som pekas ut från dag ett i rapporteringen. Att händelsen var ett av det värsta i
Europas historia är en central uppgift som Aftonbladet väljer att lyfta fram i majoriteten av
artiklarna. ”Bomberna som sprängdes på järnvägsstationer förvandlade den 11 mars 2004 i
Madrid till tidpunkten och platsen för det värsta terrordådet i Västeuropa i vår tid” (AM1).
”Europas blodigaste terroristdåd i modern tid” (AM5).
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7.1.4.  

Medielogik    

Tillspetsning  och  Intensifiering    
Vi kan se att Aftonbladet arbetar mycket med berättarteknikerna; tillspetsning och
intensifiering, i sin nyhetsrapportering i samband med utformningen av rubriker. Många av
rubrikerna är tillspetsade för att locka intresse och sedan följer en annan innebörd i artikelns
brödtext än vad som förväntas utifrån rubriken. Det är märkbart att journalisterna i många fall
vill locka till läsning istället för att sprida sann information om händelsen. En av rubrikerna
lyder: ”Al-Qaida: Vi dödade dem - Hotar med nytt terrordåd i USA: Attacken kommer snart”
(AM3). Artikeln innehåller därefter mycket osäkra uppgifter på om det kan vara Al-Qaida:

Det finns ännu inget sätt att bevisa att brevet verkligen kommer från al-Qaida,
men chefredaktören för Al-Quds al-Arabi, den Londonbaserade arabiska tidningen
som först fick brevet via e-post, Abdel Bari Atwan, säger att fraseringen i brevet
liknar den al-Qaida brukar använda (AM3).

Personifiering    
Personifiering används flitigt i de artiklarna där svenskarna på plats i staden intervjuas och
andra drabbade som var på stationen. Vi som läsare får bland annat veta deras ursprung,
fullständiga namn, ålder och vart de bor. Därför att läsarna ska få en bild av vem den
drabbade personen är och kanske kan känna igen sig själv i personen eller få mer medkänsla
när de läser artikeln.

Violeta Ogneova, 31, som arbetar som konsulär assistent på den svenska
ambassaden i Madrid. Hon bor i universitetsstaden Alcala de Henaris öster om
Madrid och gör den 30 minuter långa resan in till city varje morgon (AM6).

Polarisering    
Många av artiklarna är uppbyggda på konflikter. Den spanska regeringen gick redan ut den
första dagen efter bombningen med att ETA var skyldiga. Detta menar Aftonbladet beror på
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att Spaniens politiker inte vill tro att bombningen var en hämnd för att Spanien skickade
soldater till kriget i Irak i ett samarbete med USA. Det skrivs att Spaniens regering om så är
fallet har orakat bombningen efter deras egna handlingar i Irak. När ingen ny information
förekommer hänger journalisterna upp sig på dessa konflikter och diskuterar varför det kan
vara den ena terrorgruppen eller den andra dels för att ha en intressant konflikt att hänga upp
artiklarna på. Det är även val i Spanien den kommande söndagen vilket stärker konflikterna
ytterligare. I flera av artiklarna lyfter journalisterna fram att Spaniens regering vill att folket
ska stå enade mot terrorn.

7.1.5.  

Nyhetsvärdering    

Eftersom tågbombningen i Madrid är så pass avvikande från det normala, att 200 har dödats
och tusentals skadats i ett land i Europa har den en självklar plast i den svenska
nyhetsrapporteringen. Men för att göra rapporteringen så trovärdig och intressant som möjligt
måste nyhetsvärderingens kriterier även ligga till grund.

Elitcentrering  och  Experter  
En del elitcentrering förekommer i Aftonbladets rapportering. Spaniens premiärminister José
Maria Aznars får uttala sig i flera artiklar och USA- som elitland förekommer. I en av
artiklarna handlar det om de svenska kungabarnen ska åka på Spaniens prinsbröllop i maj
eller om de ska avstå till följd av terrorattacken (AM7).

Betydligt mer plats får ”terrorexperterna” i texterna. Magnus Ranstorp, professor i terrorism,
Magnus Karlsson, handläggare på Swedec, specialiserad på terroristbomber, Anders
Mellbourn, chef för Utrikespolitiska institutet, Magnus Norell, terrorexpert på Försvarets
Forskningsinstitut, FOI. I flertalet av artiklarna får någon av dem uttala sig om händelsen eller
gärningsmännen och i vissa fall finns två med som källor i artiklarna (AM9) (AM13) (AM4)
(AM3) (AM12).
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Att de är svenskar och terrorexperter gör att vi i Sverige lättare förlitar oss på dessa personer
eftersom de kommer från samma kultur och gör att artiklarna blir trovärdiga när en expert
inom området får komma till tals (AM13).

Hot  och  risker    
Händelser som utgör hot eller risker mot samhället är självklara nyheter. Journalisterna på
Aftonbladet tenderar att lyfta fram hotbilden mot Sverige, Europa och USA i samband med
attacken i Madrid. I många av artiklarna frågas experterna om det finns någon risk att ett
liknande dåd ska inträffa i Sverige eller Europa. Liknelser dras också till 11 september, att
tågbombningen är lika med Europas 11 september (AM13).

7.2.  

Dagens  Nyheter  –  Terrordådet  i  Madrid  

Tågbombningen i Madrid skedde torsdagsmorgonen den 11 mars 2004. Vi har valt att
undersöka nyhetsartiklar publicerade de fyra följande dagarna. Totalt hittades åtta relevanta
nyhetsartiklar för vår studie. De artiklar som behandlar andra ämnen men som ändå nämner
attacken har sållats bort. Dag ett respektive dag två kunde tre artiklar urskiljas vardera dag.
Dag tre endast två artiklar och dag fyra kunde inga artiklar urskiljas. Nedan följer en
redogörelse för hur innehållet i artiklarna förhåller sig till beskrivning av gärningsman och
offer, medielogik och nyhetsvärdering. I rapporteringen refereras oftast till vad personer från
regeringen uttryckt under presskonferens och pressmeddelanden. Dagens Nyheter har även
sänt reportrar att rapportera direkt från Madrid. Endast två referenser till andra medier hittas.
Den ena är till den Londonbaserade arabiska tidningen al Quds al Arabi (DM1) och den andra
till den spanska tidningen El Pais (DM1). Endast en referering till nyhetsbyrån Reuter hittas
(DM7).

7.2.1.  

Gärningsmän  

Dagens Nyheters rapportering av terrordådet tenderar att fokusera på vem eller vilka som är
skyldiga till dådet. Vad som har skett och hur attentatet ska ha gått till beskrivs kortfattat i
sista stycket i den första artikeln om terrordådet men överskuggas av spekulationer kring
gärningsmän. I den allra första artikeln från dag ett efter attacken kastas läsaren direkt in i en
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diskussion kring huruvida det är den baskiska separatistorganisationen ETA eller
terrornätverket al-Qaida som är skyldiga. I tidiga utlåtanden från den spanska regeringen har
de anklagat ETA som gärningsmän men efter nya fynd går det inte längre att utesluta att alQaida är skyldiga. Därefter följer en rapportering som präglas av spekulationer kring ETA
eller al-Qaida som gärningsman. Av de åtta utvalda artiklar är det fem stycken artiklar som på
något vis handlar om terrordådets gärningsmän. Varav en av dessa endast fokuserar på ETA
som organisation.

I Spanien vid den här tidpunkten är det också dags för politiskt val. På söndagen ska en ny
premiärminister väljas. Torsdagens händelse tycks därför överskuggas av politiska
diskussioner kring attentatets påverkan över det kommande valet. Även om inga bevis finns
för att varken ETA eller al-Qaida skulle var de skyldiga är det där diskussionens tyngdpunkt
ligger. Tanken är att vem som utfört dådet kommer att avgöra vilken politisk väg landet
kommer att gå. Om ETA visar sig skyldiga kan detta gynna den konservativa sidan
(dåvarande regering) då de jobbat med en hård politik mot organisationen. Om al-Qaida är
skyldiga kan det gynna den socialistiska sidan eftersom att den dåvarande regeringen stått i
samarbete med USA i kriget i Irak. Det blir alltså i och med nyhetsrapporteringen tydligare
dag för dag att valet närmar sig och spekulationer kring eventuella gärningsmän blir allt
livligare. Det är först dag tre det rapporteras om att ett antal personer som gripits för
misstanke om inblandning i dådet. I artikelns ingress beskrivs de gripna som och två indier
och tre marockaner (DM7). I artikelns brödtext framgår också att två spanska medborgare
med indiskt ursprung plockats in till förhör. Inga ytterligare personbeskrivningar förekommer.
Någon uppföljning nästa dag sker heller inte. Istället tenderar nyhetsrapporteringen endast att
handla om utgången i söndagens val. I den fjärde dagens rapportering inflikas endast en
mening att valanalytiker anser att torsdagens terrorattentat påverkat valet.

7.2.2.  

Offer  

Dagen efter terrordådet har det konstaterats att minst 190 personer mist livet och 1430
personer skadats. Siffrorna hittas i en av artiklarnas underrubriker (DM1). Inga specifika offer
omnämns och inte heller några vittnesskildringar får utrymme i Dagens nyheters första
rapportering. Rapporteringen fokuserar på vem som är skyldig. Endast två artiklar där offren
får ta del av fokus hittas. Inga artiklar där endast offer står i centrum kan urskiljas.
32

När artiklar handlar om terrordådets offer och anhöriga tycks nyhetsrapporteringen se
annorlunda ut. Texten blir mer subjektiv och skriven ur journalistens perspektiv. Här formas
texten utifrån målande beskrivningar. Läsaren får ta del av händelsen och kastas rakt in i
sorgen.
Sammanlagt rapporterades efter lunch på fredagen 198 dödsoffer. Tre hundra
skadade ligger fortfarande på sjukhus, ett fyrtiotal på intensiven. Tjugo i kritiskt
tillstånd. Så många siffror. Så mycket sorg. Sjumånadersbabyn som överlevde
explosionen är nu död (DM6).

Under fredagen hölls i centrala Madrid en demonstration mot terrorism. Dagens Nyheters
journalist har tagit sig till Madrid och rapporterar från händelsen. Här nämns siffran 199 döda
hittills och att 2,3 miljoner människor deltar i demonstrationen. Beskrivningar av människors
utseende och uttryck får stort utrymme. Bland annat beskrivs ungdomar med svarta tårar
målade på kinderna, andra med sorgband och anhöriga med förlamande blickar. På så vi
förefaller artikeln syfta till att väcka läsarens känslor. Meningsuppbyggnaden är relativt enkel
om än utsmyckad med diverse adjektiv.

Talkörernas brus blandades med smattret från Tv-teamens helikoptrar. Senare
skulle vi på̊ tv se vyerna med de glänsande floderna av människors som
fullständigt översvämmat hela staden (DM4).

Dagen därpå finner vi en artikel som berättar om lördagens begravningar. Även här tycks
texten yrka på läsarens känslor genom att nämna något om flertalet specifika offer som
begravs. Bland annat får vi läsa om en 24 åring som blev så skadad att halva ansiktet är för
sargat för att ha öppen kista och även om ett föräldrapar som nu begravs och lämnar små barn
efter sig. Artikeln nämner därefter att ett fyrtiotal personer ännu inte identifierats och att 289
personer fortfarande befinner sig på sjukhus. Därefter tar artikeln radikal vändning och
tenderar att fokusera på det politiska spelet i samband med gärningsman (DM8).
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7.2.3.  

Händelse  

I rapporteringen beskrivs händelsen som det värsta terrordådet i det moderna Europas historia.
Trots det är det inte själva händelsen och dess konsekvenser som står i fokus i Dagens
Nyheters rapportering. Majoriteten av Dagens Nyheter rapportering fokuserar på diskussionen
om vilken organisation som står bakom dådet. Händelsen beskrivs endast i stora drag i det
sista stycket av den allra första artikeln. Bredvid brödtexten finns en liten animerad karta över
Madrid som visar på vilka platser bomberna exploderande (DM1).

7.2.4.  

Medielogik  

Hittills har vi konstaterat att Dagens Nyheters artiklar saknat större variation. De flesta
artiklar utgår från att ETA eller al-Qaida står bakom terrordådet och refererar till vad den
spanska regeringen gjort för utlåtanden. Stor del av dessa artiklar präglas också att handla om
huruvida terrordådet kommer att påverka söndagens val av premiärminister. Varför det inte är
större variation på artiklar beror troligtvis på att nyhetsmedium inte fått tag på mer
information innan de var tvungna att gå i tryck. Varför nyheterna är formade som de är kan
också förklaras genom teorin om medielogik.

Varje dag får nyhetsmedium in information om händelser i världen. Därefter får mediet, i det
här fallet Dagens Nyheter, sålla informationen för att på bästa sätt anpassa nyheter efter sitt
format. En så pass stor händelse som ett stort terrordåd i Europa lär knappast gå obemärkt
förbi. Däremot kan det vara svårt att få fram matnyttig information att publicera. Enligt
medielogiken finns ett antal berättartekniker som kan användas för att göra en händelse eller
artikel mer intressant. I och med tågbombningen i Madrid råder inga tvivel om att händelsen
är intressant. Däremot är det svårare att fylla nyhetssidorna med flertalet intressanta artiklar
när informationen är tämligen knapp. De berättartekniker som främst kan urskiljas är
konkretisering och polarisering.

Konkretisering    
Konkretisering används för att förklara det som är svårt att förstå genom att hänga upp
nyheten kring en händelse. Tågbombningen i Madrid öppnar upp diskussionen om
34

terrororganisationer och det kommande politiska valet. Genom att beskriva ETA och al-Qaida
som organisationer och huruvida regeringen stått i förhållande till dessa kan en ny politisk
diskussion ta fart och få större utrymme i rapporteringen än den kanske annars skulle fått. Att
anklaga dessa för en attack mot ett land i närhet till vårt eget och stad som svenskar frekvent
besöker skulle också kunna bidra till en ökad medvetenhet och intresse kring organisationerna
i sig. I texterna urskiljs dock inga tecken på att Dagens Nyheter kopplar några som helst trådar
till Sverige. Om några svenskar dött eller skadats nämns inte och inte heller några utlåtanden
från Sveriges regering.
  
Polarisering  
Polarisering handlar i mångt och mycket om att belysa konflikter mellan olika parter I och
med en terrorattack delas samhället naturligt upp i två läger. Vi folket och dem terroristerna.
Konflikten är tydlig och någon större undersökning kring vilken sida nyhetsmedium ofta
ställer sig på behövs väl knappast. I och med tågbombningen publicerades som ovan nämnt ett
par artiklar innehållande målande beskrivningar av offer och anhöriga. Till exempel skriver
journalisten i samband med den stora demonstrationen ”Regnet hällde ned över staden när
floden av människor styrde mot Plaza de Colón, Madrids hjärta.” och ”Där gick anhöriga till
offren; man ser det på den förlamade blicken” (DM4). Detta är uttryck som syftar till att
väcka läsarens känslor och ett sätt att göra händelsen mer verklig.

Polariseringen används även i Dagens Nyheters rapportering kring vem som är skyldig till
attentatet. Å ena sidan har vi den dåvarande konservativa regeringen som målar upp ETA som
gärningsmän, Å andra sidan får läsaren ta del av utlåtande från den svenske terroristforskaren
Magnus Norell som menar att ETA inte alls kan antas vara skyldiga (DM1). Magnus Norells
utlåtande får i svensk media här stå som motpol till de spanska politiernas uttalanden.
Huruvida den spanska regeringen drar nytta av att ETA skulle vara skyldiga eller inte är också
som tidigare nämnt en diskussion som får utrymme i nyhetsrapporteringen. Även i dessa
artiklar kopplas en politiskt diskussion kring valet samman med dådet och tenderar att lämna
själva händelsen och de faktiska konsekvenserna i skymundan.
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7.2.5.  

Nyhetsvärdering  

En så pass stor händelse som ett terrordåd är inte trolig att gå obemärkt förbi. Men det finns
vissa kriterier som avgör vad som faktiskt blir nyheter. I samband med stora händelser som
terrordåd handlar det istället om att sortera fram rätt information. Det handlar om att ta fasta
på vad som intresserar läsaren. Tågbombningen i Madrid är en händelse som passar in i alla
kriterier för nyhetsvärdering. Händelsen och är avvikande och sensationell. Händelsen
utspelar sig i närhet i tid då det är en aktuell händelse. I plats och kultur då händelsen tar
plats i Europa. Människor tenderar att vara intresserade av andra människor med likande
bakgrund eller kultur. Spanien är dessutom en populärt turistmål för svenskar och är en del av
den västerländska kulturen och passar därför in i kriteriet för närhet.
  
Elitcentrering  
Informationen i artiklarna om själva händelsen är begränsad. Vi har sett att artiklarna tenderar
att fokusera på politiker och experters utlåtanden i enlighet med kriteriet elitcentrering. I
samtliga artiklar förekommer någon typ av elitcentrering. De personer som fått mest utrymme
i Dagens Nyheters rapportering är den spanska premiärministern José María Aznar och
inrikesminister Acabes Angel. Till exempel skriver DN att ”Den spanske premiärministern
nämnde inte direkt ETA vid namn men förklarade att ’vi kommer att utplåna denna
terroristgrupp’”(DM1). Samma ord ska tidigare ha använts för att beskriva ETA. Även den
svenske terroristforskaren Magnus Norells ord får ta plats i DNs allra första artikel angående
terrordådet. Han menar dock att man inte kan anta att ETA skulle vara skyldiga, att det även
finns tecken på en islamistisk hotbild mot Spanien (DM1). Dagens Nyheter använder här
Norell som en motpol till den spanska regeringens uttalande.

Det märks tydligt att Dagens Nyheter inte har några bekräftade uppgifter angående attacken
och att de istället fyller upp artiklarna med uttalanden och antaganden. Bland annat skriver
DN att ”inrikesministern Angel Acebes förklarade vid presskonferensen på̊ lördagen att det
fortfarande inte finns några bevis på̊ att det är al-Qaida som ligger bakom, men att man inte
utesluter det” (DM1).
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I en av artiklarna får vi följa Dagens Nyheters journalist i bevakningen av demonstrationen
mot terrorism. Här återberättas om stämningen och människorna. Elitcentrering förekommer
även här och det kommande valet får också ta plats i denna artikel. Journalisten är noga med
att påtala att premiärminister José María Aznar befinner sig främst i huvuddemonstrationen i
sällskap med sin motståndare Jose Luis Rodríguez Zapatero. Att valet endast är två dagar bort
men att ”den politiska maktkampen ligger nere”. Här påtalas också att svenska utrikesminister
Laila Freivalds deltagit i demonstrationen (DM4).

7.3.  

Aftonbladet  –  Terrordådet  i  Paris    

I analysen om Aftonbladets rapportering av terrorattentaten i Paris den 13 november 2015
analyserades artiklar från de fyra dagarna efter attentatet. Det resulterade i ett urval av 21
artiklar totalt. 4 artiklar från den 14 november 2015, 9 från den 15 november 2015, 6 från den
16 november 2015 och 2 från den 17 november 2015. Resultatet har sammanställts nedan
utifrån kategorierna gärningsmän, offer, händelse, medielogik och nyhetsvärdering.
Aftonbladet har använt sig av information från de amerikanska tidningarna Wall Street
Journal och New york Times. Även information hämtad från Nyhetskanalen BBC, uttalanden
från världsledares twitterkonton, vittnes berättelser från facebookkonton, nyhetsbyrån AP,
The Gardian, den franska nyhetsbyrån AFP och Aftonbladets reportrar på plats i Paris.

7.3.1.  

Gärningsmän    

Till en början handlar Aftonbladets nyhetsrapportering lite om gärningsmännen då fokus den
första dagen ligger på att förmedla en övergripande bild av vad som inträffat.
Gärningsmännen beskrivs i den första artikeln som ”terrorister” och ”självmordsbombare”
(AP1). Inga övriga egenskaper eller spekulationer på vilka som kan ligga bakom finns under
den första dagen av rapportering. I ett senare stadie av rapportering beskrivs gärningsmännen
som en självständig terrorcell som utfört kallblodiga och metodiska dåd (AP5). Att det
handlar om sju terrorister från flera olika länder, att de har gemensamt att de har deltagit i
strider i Syrien och möjligen Irak (AP5). Den 15 november rapporteras terrorgruppen
Islamska Staten (IS) tagit på sig terrorattackerna (AP5).
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Aftonbladets rapportering går snabbt över till att handla om vem eller vilka som utfört
attackerna. Rapporteringen utgörs till en början av att beskriva gärningsmännens ageranden
under de olika attentaten i detalj och använder överlevande vittnen för att få så levande och
trovärdiga beskrivningar som möjligt (AP7). En fransk radiojournalist var på plats under
attentatet som inträffade i konserthuset, Bataclan. Han beskriver gärningsmännen som “fyra
svartklädda män, terrorister, med kalasjnikovs och bombvästar. Att de sköt i två oändliga
timmar för att döda” (AP7). “De rörde sig inte. De bara stod där längst bak i konserthallen och
sköt på oss” (AP7).

Många av artiklarna om gärningsmännen övergår sedan till att handla om polisens jakt efter
de misstänkta terroristerna (AP15). Läsarna får följa med i detaljerade beskrivningar om hur
de har flytt, nya spår på vem eller vilka det är och var de gömmer sig och gripande av en av
gärningsmännen. Målande beskrivningar av vilka dessa gärningsmän har varit och tydliga
personifieringar tillkommer.

26-årige Salah Abdelslam är fransk medborgare men boende i Belgien. Han
beskrivs som mycket farlig och allmänheten uppmanas att inte närma sig den
misstänkte terroristen om de ser honom (AP15).

I en av artiklarna får man också veta mer om en av gärningsmännen i en personligare
porträttering. En av gärningsmännens tidigare grannar intervjuas och gärningsmannen
beskrivs. ”Det var en schyst kille i 25-26 årsåldern, han var alltid trevlig. Han brukade ha dyra
träningskläder, sneakers och han såg bra ut. Han var ofta glad och skojade mycket” (AP16).

Flera världsledare får uttala sig om attentaten och gärningsmännen. Frankrikes president
Francois Hollande håller ett tal om attentatet som uppmärksammas i en av artiklarna där han
beskriver IS som en “Jihadistarmé” och att de är “fienden mot ett fritt land”. Presidenten
vädjar Paris invånare att hålla sig enade och att “Frankrike inte kommer visa någon
barmhärtighet mot barbarerna i IS” (AP11).
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7.3.2.  

Offer    

Aftonbladets rapportering och framställning av offer i samband med attentaten i Paris utgör en
stor del av rapporteringen. Att omkring 100 människor dödats i konserthuset Bataclan är en
återkommande siffra och att en svensk har dödats och en har skadats rapporteras i flera
artiklar vilket tyder på en viktig uppgift för Aftonbladet att upplysa om. Intervjuer med familj
till den skadade svenskan görs och båda personifieras.

I AP3 upprepas att omkring 100 personer har dödats i samband med attacken av konserthuset
Bataclan. Uppgifter som att 140 människor befaras döda och att att Frankrikes president
befann sig på Stade de France och fick evakueras snabbt därifrån (AP3). I artikel fem uppges
en svensk person dött och en skadats. Här går artikeln in på detaljer vilka dessa personer är.
En av dem en svensk kvinna i 20-årsåldern, från mellansverige och ytterligare en ung svensk
kvinna från samma område som är en av de 352 personer som skadats (AP5).

I en av artiklarna från den första dagen efter attentaten, den 14 november beskrivs inte bara
Parisborna som offer för attentaten utan att det är en attack mot hela mänskligheten (AP3).
Andra svenskar som var på plats i Paris under attentaten intervjuas även och flera vittnen till
attentaten och människor som skulle varit på platsen men sedan valde att göra något annat den
kvällen får även en central roll i rapporteringen (AP9) (AP10). I en artikel intervjuas ett par
från Sverige som var i Paris under dådet. Deras val av restaurang räddade deras liv. De hade
tänkt äta på en av de restauranger som ett av attentaten ägde rum men valde en annan (AP9).

Flera historier från personer som var på plats under skjutningarna i konserthuset får komma
till tals och beskriver händelseförloppet under de två timmar attentatet pågick innan fransk
polis stormade byggnaden (AP7). ”Jag låg i en grav, flickan bredvid mig var död” (AP7). ”Vi
var fångade som råttor” (AP7). ”Vi var naiva och trodde att det tillhörde konserten. Det var
inte bara en terroristattack. Det var en massaker. Dussintals människor sköts framför mina
ögon. Pölar av blod fyllde golvet. Skrik från vuxna män som höll om sina döda flickvänners
kroppar skar genom den lilla lokalen” (AP18).

39

Detta tyder på att Aftonbladet vill ha med källor från människor som fick uppleva dådet på
nära håll och ge beskrivningar som utomstående inte skulle kunna ge. De använder sig av
många ögonvittnen. En av artiklarna handlar om ett tal som Stefan Löfvén höll under
presskonferensen dagen efter attackerna mot Paris. Löfvén visar sympati för offren och deras
anhöriga. Artikelns syfte är att väcka känslor och speglar Stefan Löfvén som medmänniska
och inte bara som statsminister och politiker. I talet bekräftas även att en svensk dött och att
en svensk är skadad (AP13).

7.3.3.  

Händelse    

Under de två första dagarna av Aftonbladets rapportering är händelseförloppet det viktiga i
rapporteringen om attentaten. Det finns många artiklar som beskriver vad som inträffade med
hjälp av detaljerade beskrivningar. Attentaten utmålas inte bara som ”terrorattacken” utan
även ”Något av det värsta som kan hända mänskligheten” och ”En attack av icke tidigare
slag” ”En mardröm” ”Den värsta attacken i Frankrike under modern tid” ”Massakern” (AP3)
(AP1)(AP5).

I artikeln ”dödade i två timmar” målar journalisten upp hela händelseförloppet i konserthuset
Bataclan. Vi tolkar det som han vill skapa samma känsla som var i konserthuset, att man ska
känna att man var med och upplevde attacken. Artikeln spelar på mycket känslor och
värdeladdade ord. ”I två oändliga timmar sköt de för att döda, laddade om för att skjuta igen”
”Fyra svartklädda män, terrorister, med kalsjnikovs och bombvästar” (AP7). “Världens
blickar och tankar är riktade mot konserthuset Bataclan – där 89personer ska dö den här
natten, fredagen den 13 november 2015” (AP7).

En artikel beskriver även Paris dagen efter attentaten. Journalisten skapar en tom och sorgsen
känsla med hjälp av målande beskrivningar av platsen och intervjuer med personer som bor i
närheten (AP12). Attentatet vid Stade de France är återkommande i flertalet av aftonbladets
artiklar. Här nämn att endast en person dog vid attentatet av arenan. I varje artikel som
behandlar detta påtalas också att president Francois Hollande befunnit sig på plats men
evakuerats. Vilket visar att det är ett viktigt inslag av Aftonbladets rapportering. Artikelns text
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är skriven i kronologisk ordning av händelser precis som vid attacken i konserthuset (AP1)
(AP8).

7.3.4.  

Medielogik  

Tillspetsning  Intensifiering  
Medielogikens tillspetsning används i nästan alla Aftonbladets artiklar om dådet. Rubrikerna
är ofta intensifierade. Tillspetsning synliggörs bland annat med intressanta intervjuer med
världsledare och terrorexperter. Många av artiklar innehåller tillspetsning och intensifiering i
form av rubriker och bilder som väcker känslor. Som till exempel rubriken: “Det kunde blivit
ett värre blodbad” täcker halva sidan och skapar en större dramatik än artikeln i sig (AP8).
Rubriker som ”Terrorjakten”(AP5) och ”Dödade i två timmar” (AP7) är också exempel på
intensifiering.

Förenkling    
Alla artiklar är lätta att läsa och blir inte tillkrånglade. Eftersom journalisterna ofta väljer att
berätta i en kronologisk ordning och att arbeta med ett narrativt berättarspråk blir artiklarna
enkla att förstå och lockande till att läsa vidare. I flera fall finns det konkretiserade
underrubriker som lockar med ny information om attentatet eller lyfter fram det mest
intressanta i artikeln. ”-Tre lag tros ligga bakom – Uppgifter i natt: Ett terrorlag kan ha
kommit undan –En ung svenska död” (AP5).

Personifiering    
Aftonbladet personifierar både offer och gärningsmän noga i nyhetsrapporteringen. I artikeln
med rubriken ”De jagas överallt” (AP15) finns ett bra exempel på hur Aftonbladet använder
sig av personifiering. Där går de ut med en stor bild på en av de misstänkta gärningsmännen
samt namn, ålder, och etnicitet. Där har de också grafiskt målat upp bilder på alla
gärningsmännen och även gått ut med dessas identitet och information om ifall de har sprängt
sig själva eller inte. (AP15). Artikeln om Isabel som spelade död i över en timme i
konserthuset är också ett bra exempel där Aftonbladet väljer att personifiera. Namn, ålder och
bild på henne finns med i artikeln (AP18). Personifiering återkommer i rapporteringen ett
flertal gånger då Aftonbladet både personifierar offer, vittnen och gärningsmän i de flesta
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artiklarna. Många vittnen får uttala sig om attentaten och på så sätt får läsaren ta del av dåden
från flera olika synvinklar.

Konkretisering    
Många av artiklarna bygger på en händelse. Attackernas händelseförlopp beskrivs, offer
berättar om händelsen, i artiklarna där gärningsmännen jagas finns också händelser att hänga
upp texten på. Till exempel hur det gick till när en av gärningsmännen greps (AP17) eller när
olika personer intervjuas hänger journalisten ofta upp rapporteringen på en händelse.

7.3.5.  

Nyhetsvärdering      

Närhet  –  kultur  
Eftersom en svensk person skadats och en dödats blir dessa naturligt viktiga uppgifter för
Aftonbladets rapportering då dessa är uppgifter ligger nära i kultur. Människor är intresserade
av att veta vad som hänt människor från samma kultur. I en av artiklarna intervjuas en svensk
kvinna vid namn Marianne Ekelund som befann sig 1,5 kilometer från konserthuset. Genom
att använda en svenska som intervjuperson försöker journalisten skapa närhet till Sverige. På
så vis personifieras händelsen och gör den lättare för läsaren att relatera till.

Kontinuitet  och  Format  
Associationer till dådet på Charlie Hebdo dras då det gått mindre än ett år sedan det dådet
skedde i samma område som en av attackerna. Eftersom händelsen redan varit en stor nyhet
tidigare, är den lätt att berätta om och koppla samman med det nya dådet (AP4).

Elitcentrering    
Elitcentrering används genom hela rapporteringen av de olika attackerna. Frankrikes president
Francois Hollande får uttala sig i flera artiklar och en av dem handlar om ett tal han höll efter
attentaten där han bland annat beskriver händelsen som ”Den här terrorattacken saknar
motstycke”. Centralt blir också att han befann sig på arenan Stade De France där ett av
attentaten skedde och fick evakueras därifrån vilket rapporteras om i två artiklar den första
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dagen. I artikeln ”DET ÄR EN MARDRÖM- Dåden i Paris fördöms av världens ledare:
Omänskligt” Synliggörs tal och uttalanden från Barack Obama, Storbritanniens
premiärminister David Cameron, Rysslands president Vladimir Putin, Tysklands
förbundskansler Angela Merkel vilket är en tydlig elitcentrering (AP3).

Stefan Löfvén får ta plats i en artikel efter ett tal i Sverige om terrorattackerna:

Vi tänker på offren och deras anhöriga. Vi tänker på föräldrar som har förlorat
sina barn, på barn som har förlorat sina föräldrar, på liv som aldrig kommer att
levas. Det här är fruktansvärda timmar för Europa, sa statsministern (AP13)

Artikeln lyfter även fram ett flertal högt uppsatta svenska politiker. Namn som plockas fram
är rikspolischefen Dan Eliasson och säpos chef Anders Thornberg. Även uttalanden från
utrikesminister Margott Wallström och Anna Kindberg Batra, dåvarande partiledare för
Moderaterna. Artikeln berättar också att M§iljöpartiets språkrör Gustav Fridolin och Åsa
Romson tänt ljus utanför ambassaden. Artikelns största fokus ligger vid att beskriva hur högt
uppsatta politiker agerat efter attentatet (AP13).

7.4.  

Dagens  Nyheter  –  Terrordådet  i  Paris  

Attacken mot Paris i November 2015 var en extraordinär händelse där informationen spreds
snabbt över hela västvärlden. Redan samma kväll rapporterades online om att en eventuell
terrorattack drabbat Paris. Då vi valt att endast analysera artiklar från tidningarnas tryckta
versioner är det naturligt att uppgifterna inte uppdateras med samma hastighet som hos
online-baserade medium. Vi har valt att undersöka hur Dagens Nyheter rapporterar om
gärningsmän och offer. Men också huruvida medielogikens berättartekniker går att applicera
på rapportering av attacken mot Paris, samt om kriterierna för nyhetsvärdering tillämpas.
Dagens nyheter tycks vara noggranna med att referera efter påståenden och hänvisar till
nyhetsbyråer och andra nyhetsmedium. De redovisar uppgifter hämtade från Reuters, BBC,
AFP, TT och New York Times. En del utlåtanden referera till spansk media. Journalister från
Dagens Nyheter har också rest till Paris och träffat vittnen.
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7.4.1.  

Gärningsman  

I Dagens Nyheters allra första rapportering hittas ingen information om eventuella
gärningsmän och hur dessa skulle gått tillväga. Det visar att DN i det här fallet inte lägger vikt
vid spekulationer eller rykten. De presenterar information de kan referera till. Journalistiken
ger istället stort utrymme åt att rapportera flertalet världsledares uttalanden. Det är först i den
andra dagens upplaga av Dagens Nyheter som mer information om eventuella gärningsmän
kan urskiljas. Gärningsmännen beskrivs som tre grupper av terrorister, självmordsbombare
och att de ska tillhöra en självständig cell. En av personerna är identifierad och beskrivs redan
i första stycket i en av artiklarna från söndagens rapportering:

30-årig fransman, född i Courcouronnes och bosatt i en förort till Paris. Till följd
av sina band till militanta islamister var han känd av säkerhetspolisen. 30-åringen
ska också ha ett kriminellt förflutet, men aldrig ha suttit i fängelse (DP2).

Här skriver inte Dagens Nyheter rakt ut att det handlar om eventuella IS-anhängare (Islamiska
Staten) men tycks ändå vara det underliggande budskapet.

Ofta skildras terrorattentatets förövare ur vittnens perspektiv. I en av artiklarna beskrivs
gärningsmännen som icke-maskerade, målmedvetna, uttryckslösa och unga. Ett vittne berättar
att gärningsmännen sköt på sina offer som om de var fåglar. DN rapporterar här att den
samstämmiga bilden är att tre eller fyra terrorister, klädda i svart stormade in i lokalen (DP3).

Ett par dagar efter attackerna tycks nyhetsrapporteringen övergå till att alltmer handla om
gärningsmännen. Läsaren får reda på diverse olika namn på personer som är misstänkta för
inblandning i attackerna. DN beskriver dem som ”En multikulturell grupp med kopplingar till
mellanöstern, Belgien, Tyskland och Frankrike” (DP6). I en av artiklarna påtalas nu att det är
IS som tagit på sig attacken. Istället för överskådliga rapporter över fredagens attentat väljer
DN att dyka ner djupare i detaljbeskrivning av uppgifter och påståenden hämtade från polis
och andra nyhetsmedier. Men mest utrymme ges åt den misstänkte Salah Abdeslam som är på
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fri fot och enligt DN jagas över hela Europa. Även ett litet porträtt på ovan nämnd finns med i
artikeln (DP6).

Vidare rapporteras om rykten angående hur eventuella gärningsmän skulle ha tagit sig in i
landet. Istället för att rapportera nyheter och beskriva händelser ägnas stort utrymme åt att
handla om flyktingar och hur terrorister tar sig in i länder via dessa. Trots det ställer sig
Dagens Nyheters journalist objektiv i texten och uttrycker vad som rapporterats till TT och
Reuters. Men även en del uppgifter hämtade från andra medier som till exempel New York
Times får utrymme:

De franska myndigheterna samarbetar med en rad andra länder i utredningen kring
terrordåden. USA:s federala polis FBI skickar en grupp utredare till Paris för att bistå,
rapporterar The New York Times.

7.4.2.  

Offer

Varje dag ökar antalet döda och skadade. Första dagen skriver DN att minst 60 personer har
dödats i samband med skottlossningen i Bataclan och att tre personer är döda efter
explosionerna vid Stade France. Vad som inte ännu är känt då är att endast en av dem var ett
offer och att de andra två var gärningsman. Dagen därpå har antalet döda ökat till 129 och
antalet skadade är 300. I flertalet artiklar påtalas att en svensk person dödats och en blivit
skadad. En av artiklarna är inriktad på attacken som inträffade vid en restaurang och hur det
såg ut på platsen dagen efter. DN väljer här att lägga fokus vid att det är en svensk kvinna
som dött i attacken och att hon varit där i sällskap med en 23-årig svensk kvinna från Västerås
som studerar i Paris. En kommentar från den svenska 23-åringens pappa beskriver händelsen
“Det är fruktansvärt. Vi tänker på vår dotter men våra tankar går så klart också till familjerna
till alla de som inte överlevde attacken”(DP5). Inrikesminister i Sverige Anders Ygeman är
med som källa i texten då han uttalade att det var en svensk som dödats och en som skadats.

I flera av de utvalda artiklar från söndagen får vi följa olika vittnesbeskrivningar från personer
som befann sig i konserthuset Bataclan men också från personer som bor i området runt om
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och hur de reagerade. En artikeln refererar till CNN och öppnas med ett citat från en
radioreporter som besökte konserten. Han berättar om offren ”alla låg på golvet och höll för
sina huvuden.”(DP3). Varpå DN skriver att det bara är ”ett av de skakande vittnesmålen” och
radar upp flertalet vittnesmål. ”Det var blod överallt. Till och med folk som levde var täckta
med blod. En del hade legat i timmar bredvid döda kroppar” (DP3).

7.4.3.  

Händelse  

I den allra första rapporteringen är det händelsen som uppmärksammas. Här får läsaren veta
att skottlossning med automatvapen har skett på en restaurang, att flera explosioner tagit plats
runt om Stade France och att skottlossning skett i konserthuset le Bataclan. DN rapporterar då
att minst 60 personer dödats i konserthuset en siffra som ska komma att uppdateras längre
fram. Även att en skottlossning senare under kvällen skett i shoppinggallerian Les Halles
påtalas. Artikeln går sedan över till att rapportera värdsledares uttalanden. I den andra dagens
upplaga av DN hittas en helsida som föreställer en karta som markerar platserna där
attackerna skett. Här hittas även bilder med små notiser där attackerna presenteras i
kronologisk ordning. I de andra artiklarna från samma dag rapporteras flertalet vittnesmål. I
artikel tre skriver DN bland annat ”De sköt på̊ sina offer som om de var fåglar och folk
började krypa mot scenen för att komma undan. Flera av de som kröp över andra som låg
tryckta mot marken blev skjutna. Allt var en mardröm” (DP3).

7.4.4.  

Medielogik  

Intensifiering  &  tillspetsning  
Dagens Nyheter ger en målande bild av händelsen genom att använda diverse vittnesmål. På
så vis kan de ge subjektiva beskrivningar av händelsen och kan använda dramatiskt laddade
ord för att måla upp ett levande scenario. Händelsen i sig passar tidningens format och är
redan en intensiv händelse som inte behöver intensifieras enligt medielogikens berättarteknik.
Dock gör vittnesbeskrivningarna att innehållet i artikeln intensifieras. Att använda målande
intervjuer är en effektiv tillspetsning som också är en berättarteknik från teorin om
medielogik.
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Personifiering  
Dagens Nyheter väljer också att ge ut namn och bilder på vittnen vilket också bidrar till att
händelsen personifieras. Vittnesmålen får ett ansikte vilket hjälper läsaren att ta in
informationen. En av dem som kommer till tals är Benoit Ponsot, boende i kvarteret nära
Bataclan. Han beskriver dådet som ”Det är värsta sortens krig, för terroristerna krigar mot oss
vanliga människor i våra egna kvarter” (DP4). En annan boende i kvarteret, Martine sätter ord
för underliggande budskap ”Det handlar inte om religion – det handlar om politik och makt”
(DP4).

Dagens Nyheters journalist har och också rest till Paris och träffat vittnet Jerome Lorenzi,
alltså en direkt källa (DP9). Artikeln består av referat och citat från vittnet. Läsaren får möta
händelsen från ett vittnes perspektiv. På så vis kastas läsaren in i händelsens centrum. Jerome
Lorenzi personifierar händelsen genom att berätta om händelsen utifrån sitt eget perspektiv.
Han säger att ”Vi stod vid baren, ganska nära nödutgången och njöt av musiken. Kanske 40
minuter in i uppträdandet hörde vi tre explosioner som vi först trodde var en del av showen,
men sedan började folk skrika och lägga sig ned på̊ golvet” (DP9). DN beskriver också
händelsen subjektivt genom Lorenzos uttalanden. Till exempel skriver DN ” Jerome Lorenzi
förberedde sig för döden. Han blundade, sökte lugnet, motade bort stressen och tänkte att det
är mycket han inte har hunnit med, men nu finns inte längre något att ångra” (DP9).

Stereotypisering  
En av artiklarna handlar endast om den identifierade gärningsmännen Ismail Omar Mostefai.
Han ska ha deltagit i attacken mot Bataclan och även där sprängt sig själv i luften. Hans
grannar har vittnat och målar upp honom som en normal människa som aldrig skulle tänkas
göra ett attentat. De framställer honom som “diskret och tystlåten som vare sig hade skägg
eller några religiösa attribut”. Han beskrivs också som ”vilken småbarnspappa som helst” och
“normal”(DP7). Dessa uttalanden vittnar om att det finns en stereotyp bild av hur en medlem i
IS ska se ut och vara. Alltså motsatsen till Mostefai. Trots det pekar bevisen på att Mostefai
var en högst aktiv IS-medlem, vilket i sig är ett bevis på att den stereotypisering som skett inte
stämmer överens med verkligheten. En stereotypisering som troligtvis skapats av den bild
media målar upp varje dag.
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7.4.5.  

Nyhetsvärdering  

Omfattningen av händelsen är stor och något som intresserar samhället vilket gör att det inte
råder tvivel att den passar in i formatet för nyhetsrapportering. Därför behövs ingen
djupgående förklaring till att denna händelse värderas högt i nyhetstidningar. Istället kan en
analys titta närmre på vilka uppgifter som får utrymme i nyhetsrapporteringen och på vilket
sätt tidningar väljer att rapportera om händelsen. När en händelse är extraordinär och
rapporteras om i alla tidningar och andra medium är det svårt för en särskild tidning att få
läsare att välja just deras tidning. Därför är det brukligt att undersöka om Dagens Nyheter
använder någon eller några metoder för att utmärka just deras rapportering av händelsen.

En analys av Dagens Nyheters rapportering visar att samtliga av tidigare presenterade kriterier
för nyhetsvärdering tillämpas. Närhet finns i tid då händelsen är högst aktuell, i rum och
kultur då den tar plats i Europa och drabbat ett samhälle likt det svenska. Händelsen är
avvikande och sensationell. Den handlar om hot och risker. Analysen av samtliga större
artiklar de fyra första dagar efter attacken visar också att de institutionella agendorna får mer
eller mindre stort utrymme i de flesta artiklar. Rapporteringen innehåller utlåtande från både
franska och svenska myndigheter vilket passar in i kriteriet för elitcentrering.

Elitcentrering  
Elitcentrering handlar i mångt och mycket om att rapportera om kända personer. I det här
fallet ges stort utrymme åt att presentera hur flera av världens ledare uttryckt sig om
händelsen. I den allra första artikeln rapporteras ett utlåtande från Frankrikes president
Francois Hollande, därefter ett inlägg från Sveriges statsminister Stefan Löfvén postad på
regerings hemsida:

Med chock och sorg mottar vi rapporterna från Paris och följer utvecklingen
minut för minut. Jag tänker på̊ och känner starkt med offren, deras anhöriga och
det franska folket. Vi står enade med Frankrike i denna mörka stund (DP1).
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Sedan ett kort utlåtande från USA:s president Barack Obama där han kallar attacken för ett
”fasansfullt försök att terrorisera oskyldiga och civila” (DP1).

I vår analys har vi upptäckt att just president Hollandes ord är de som får allra störst utrymme
i samband med frågan om gärningsmän. Han beskriver bland annat attentatet som “En
krigshandling utförd av IS, som planerades och organiserades utomlands” (DP2). Utlåtanden
från dåvarande president Francois Hollande syns i både text och bild. Viktigt är också att
påtala att Hollande befann sig på Stade France vid attacken och evakuerades. Detta är en
uppgift som återkommer i nyhetsrapporteringen var dag.

Andra elitpersoner som kommer till tals är Magnus Norell, terroristexpert och senior
rådgivare vid The European foundation for democracy i Bryssel, Jan Jambon, inrikesminister
i Belgien och Magnus Ranstorp, terrorforskare vid Försvarshögskolan. Terrorforskaren
beskriver händelsen som “Frankrikes 11 september”(DP2). Paris borgmästare Anne Hidalgo
säger ”hade hoppats på att Paris skulle fortsätta vara en stad full av frihet och
levnadsglädje”(DP4). Att rapportera vad politiker och experter säger är ett sätt att också göra
en artikel mer tillförlitlig (Strömbäck.2015).

7.5.  

Sammanfattande  slutsatser  

7.5.1.  

Skillnader  Madrid  –  Aftonbladet  kontra  Dagens  Nyheter    

Det första vi lägger märke till är att både Aftonbladet och Dagens Nyheters artiklar belyser
diskussionen huruvida det är ETA eller Al-Qaida som står bakom tågbombningen. Dock
tenderar DN i samband med rapporteringen att fokusera på vem som är gärningsman och hur
det kommer att påverka söndagens val av premiärminister.

Aftonbladet ger också större plats åt rapporteringen av bombningen än vad Dagens Nyheter
gör vilket vi kan se i urvalet av artiklar, åtta från DN och 15 från Aftonbladet. Men en likhet i
rapporteringen är att båda lämnar mest utrymme till att spekulera i vem som ligger bakom
tågbombningen. I Aftonbladets rapportering kan vi inte urskilja någon specifik vinkel utan det
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verkar som att de rapporterar alla uppgifter de kan komma åt gällande bombningen medan vi i
Dagens Nyheters rapportering uppmärksammar en tydlig vinkling gällande det kommande
valet.

Vi kan också se att Aftonbladet väljer att använda svenska personer på plats i Madrid som får
komma till tals medan svenska vittnen saknas i Dagens Nyheters rapportering. Endast spanska
vittnesmål rapporteras.

Vi har sett att både Aftonbladet och DN tenderar att använda sig av tillspetsning i
utformningen av rubriker. Till exempel artikeln ”ETA har mördat 800 personer” (DM3).
Rubriken är missvisande då artikeln istället handlar om att ETA har dödat 800 personer totalt
sedan de grundades 45 år tidigare.

Den största likheten är att berättartekniken polarisering går att applicera på båda tidningarnas
rapportering. Tidningarna synliggör konflikter i en stor utsträckning i samband med
terrorattentatet vilket öppnar upp för politiska diskussioner. Både Aftonbladet men framförallt
Dagens Nyheter tar tillfället i akt att koppla samman terrordådets politiska aspekt med det
kommande spanska valet.

Båda tidningarna använder sig av elitcentrering i form av politiker och experters utlåtanden.
Men en tydlig skillnad uppmärksammas då Aftonbladet använder sig av betydligt fler
terrorexperter i rapporteringen. Aftonbladet kopplar nyhetsrapporteringen i en större grad till
Sverige genom att använda svenska vittnen, intervjua ett flertal svenska experter och
informera om den svenska hotbilden.

7.5.2.  

Skillnader  Paris  –  Aftonbladet  kontra  Dagens  Nyheter    

Vi konstaterar att nyhetsrapporteringen är mycket lika i båda tidningarna. Vi kan i flera fall se
att de använt sig av samma källor i form av ögonvittnen, nyhetsbyråer och andra tidningar.
Den största skillnaden vi upplever är att Aftonbladets rapportering av Paris är mer
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omfattande. Den första dagen efter dådet hittas fyra stycken renodlade nyhetsartiklar i
Aftonbladet medan Dagens Nyheter endast publicerat en artikel. Aftonbladet har
genomgående fler artiklar om dådet och väljer att upprepa redan tidigare rapportering i flera
artiklar vilket Dagens Nyheter inte gör. Tillexempel uppmärksammas dådet vid Charlie
Hebdo i flera artiklar av Aftonbladet och associationer dras till dådet som inträffade samma
år, medan Dagens Nyheter endast har en liten notis om det.

Aftonbladet har en mer detaljerad beskrivning av händelseförloppet och beskriver nästintill
alla de olika dåden som skedde i detalj. DN innehåller inga renodlande nyhetsartiklar som
upplyser om hur attackerna ska ha gått till.

Både Aftonbladet och Dagens Nyheter koncentrerar sig mycket på att porträttera
gärningsmännen i rapporteringen. Aftonbladet väljer att också att ha en mer övergripande bild
över attackerna genom hela sin nyhetsrapportering, vilket vi tror beror på att Aftonbladet
generellt ger mer utrymme i rapporteringen åt dådet än vad Dagens Nyheter gör.

Aftonbladet har större rubriker som tillspetsas och intensifieras vilket DN inte arbetar lika
utförligt med. Båda tidningarna använder tillspetsning i samband med rubriksättning men
Aftonbladet gör det i en högre omfattning, flera artiklar utgör en intensifierad rubrik på halva
sidan.

En stor likhet vi ser i rapporteringen är att personifiering är den berättarteknik som flitigast
används av båda tidningarna. Genom att ge ut namn och bilder på vittnen personifieras
händelsen och blir lättare för läsaren att förstå. I flertalet artiklar får vittnen uttala sig om
attentatet vilket bidrar till att läsaren får ta del av dådet utifrån olika synvinklar.

7.5.3.  

Terrorattentatet  i  Paris  kontra  Tågbombningen  i  Madrid    

Analysen av terrordådet i Madrid 2004 visar att nyhetsrapporteringen inte prioriterade att
redogöra för händelseförloppet. Istället kastas läsaren direkt in i en diskussion kring
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eventuella gärningsmän och utförlig fakta om misstänkta terrororganisationer. 2015 års
nyhetsrapportering prioriterar istället tvärtom. Där förklaras händelseförloppet i flertalet
artiklar redan första dagen efter attentatet. Detta tyder på att en förändring har skett i
nyhetsrapporteringens prioriteringar.

I och med nyhetsrapporteringen av terrordådet i Madrid ser vi en skillnad i att Aftonbladet
gav utrymme åt längre och tydligare vittnesbeskrivningar än Dagens Nyheter. Det är en
skillnad som i och med 2015 års nyhetsrapportering inte längre är märkbar. I undersökningen
av terrordådet i Paris tycks både DN och Aftonbladets utrymme för detaljerade
vittnesbeskrivningar ha ökat. Fler överlevare och vittnen får berätta sin version av attacken.
Vi ser att vittnesbeskrivningar består av fler och längre meningar i och med terrordådet i
Paris.

I och med analysen kan vi se en skillnad i rapporteringen kring eventuella gärningsmän. Efter
terrordådet i Paris pekas gärningsmännen ut genom omfattande personbeskrivningar. Detaljer
som lämnas ut är namn, ålder, familj, hem, grannar, ursprung, bilder, tidigare inblandning i
brottsliga aktiviteter och kopplingar till IS. I rapporteringen av Madrid är det
terrororganisationer som pekas ut och ledare för dessa omtalas. Någon exakt beskrivning av
misstänkta personer som deltagit i tågbombningen förekommer inte. En tolkning är att den
moderna nyhetsrapporteringen lägger större fokus vid att offentliggöra specifika förövare, så
kallade terrorister. Men eftersom vi endast tittat på dessa två fall är det svårt att göra en
generell bedömning och istället kan endast konstateras att det är en märkbar skillnad i och
med de undersökta analysobjekten.

Analysen visar att frågan om inblandade svenska offer är viktig. Händelser som drabbar
svenska personer värderas högt i nyhetsurvalet vilket bygger på nyhetsvärderingens kriterium
närhet i kultur. Eftersom att en person är skadad och en dödad i Paris får detta ett stort
utrymme i 2015 års rapportering.
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Enligt vår undersökning kan vi se att medielogikens berättartekniker går att applicera på
nyhetsrapporteringen av tågbombningen i Madrid och terrorattentatet i Paris. Den
berättarteknik som syntes tydligast var personifiering då gärningsmän, offer och vittnen gavs
detaljerade beskrivningar. Skillnaden var att rapporteringen av terrordådet i Madrid
fokuserade mer på konflikter och polarisering användes för att belysa det spanska valet.

En annan viktig iakttagelse var språkets förändring från 2004 till 2015. Nyhetsrapporteringen
i Madrid innehöll ett svårare språk och komplicerade ord, huvudsakligen i Dagens Nyheter
där ord som kommuniké och amnesti används. Till exempel skriver DN att ”vittnesbörd från
exmedlemmar visar hur långt ifrån verkligheten rörelsens aktivister lever, i en sektbetonad
subkultur av våld och revolutionära fantasier” (DM3). Uttryck som dessa visar inget tecken på
att Dagens Nyheter arbetade med förenkling, snarare på att de i stor utsträckning riktade sig
till en mer högutbildad målgrupp. Även Aftonbladet visar tendenser på ett mer svårläst språk.
År 2015 tycks förenkling vara en vedertagen berättarteknik då både Aftonbladet och Dagens
Nyheter anpassat sitt språk till en bredare publik.

Kriterierna för nyhetsvärdering syns genomgående under hela nyhetsrapporteringen. Det
kriterium som får störst utrymme är elitcentrering. Skillnaden är att fler världsledare kom till
tals och syntes i media i och med terrorattacken i Paris. Världsledare och politiker som
citerades var USAs president Barack Obama, Rysslands president Vladimir Putin, Tysklands
förbundskansler Angela Merkel, Storbritanniens premiärminister David Cameron, Sveriges
stadsminister Stefan Löfvén och Belgiens inrikesminister Jan Jambon. I och med terrordådet i
Madrid var det Spaniens egen premiärminister José Maria Aznar och inrikesminister Angel
Azebes som syntes i media. Både 2004 och 2015 tog tidningarna hjälp av terrorexperterna
Magnus Ranstorp och Magnus Norell (DM1)(DP2).
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8.  

Slutdiskussion  

I analysen av tågbombningen i Madrid och terrorattentatet i Paris kom vi fram till att
skillnaderna i Aftonbladets och Dagens Nyheters rapportering inte var stor. Men vi kan
konstatera att skillnaderna mellan nyhetsrapporteringen av terrordåd 2004 jämfört med 2015
var betydligt större.  

I samband med attacken 2015 syntes en tydligare beskrivning av själva händelsen. Vilket vi
tror är det läsaren först och främst är intresserad av. Den första frågan som ställs när nyheten
om en attack börjar spridas är oftast: Vad har hänt?

Både Aftonbladet och Dagens Nyheters rapportering 2015 levererade dagen efter dådet en
detaljerad bild av händelseförloppet. I framför allt Aftonbladet hittas stora uppslag som
kartlade händelsen. Flera artiklar om attackerna vid de olika ställena. Vittnesmål som löpte
efter varandra. Medan respektive tidning år 2004 endast nämnde hur själva bombningen
skulle gått till i kortare stycken av artiklar som hade sitt huvudfokus på terrororganisationerna
ETA och al-Qaida. 2009 års undersökning (Strömbäck, 2014) över vilka faktorer journalister
anser borde ha högt nyhetsvärde och vilka faktorer som faktiskt har högt värde, och således
platsar i nyhetsurvalet, går att applicera på de undersökta tidningarnas innehåll. I och med
studien från 2009 plockades diskussionen om nyhetsurvalets styrfält upp. Dessa består av
intresse (vad människor vill veta) och betydelse (vad medier anser att samhället bör veta).

Båda styrfält går att urskilja i samtlig undersökt nyhetsrapportering, om än i olika stor
utsträckning. Innehållet i nyhetsrapporteringen av tågbombningen i Madrid 2004 tycks drivas
mer av styrfältet betydelse. Medan nyhetsrapporteringens innehåll 2015 präglades mer av
styrfältet intresse. Kanske beror det på att undersökningen från 2009 är gjord fem år efter
tågbombningen och att faktorer som styr intresse och betydelse såg annorlunda ut. Mest
troligt är dock att samhällets påverkan på media gjort att tidningar behöver förse sina läsare
med det innehåll som läsaren tycker är mest intressant. Annars vänder sig läsaren till ett annat
medium. Idag kan vem som helst producera en nyhet och nyhetstidningar är ännu mer
lättillgängliga. Idag behöver inte människan gå och köpa eller hämta sin tidning i brevlådan
då de flesta människor går runt och bär på en smartphone. Det gör att valet av tidning är
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bredare och mer lättillgängligt. Att nyhetsrapporteringen i paris 2015 var mer omfattande kan
bero på att den digitala marknaden utvecklats betydligt mer jämfört med 2004. Dels var det
fler mediehus som sände direkt under natten och uppdaterade informationen snabbare över
nätet 2015. Information publicerades och delades på sociala medier. Flash-notiser från
nyhetsappar och Facebook gjorde att den svenska allmänheten snabbare fick upp ögonen över
att något extraordinärt skett. Vilket kan vara en bidragande faktor till att intresset för att få
veta mer och ta del av tydligare beskrivningar ökade snabbt.

2004 låg fokus i rapporteringen på de misstänkta terrororganisationerna ETA och Al-Qaida
som aktörer. Vi kunde inte i samband med attackerna i Paris urskilja liknande beskrivningar
av IS som organisation, utan rapporteringen av gärningsmännen syftade i huvudsak på
personligare beskrivningar av förövarna som enskilda individer. Vilket kan kopplas samman
med att medielogikens berättarteknik personifiering användes i en mycket högre grad under
dådet 2015 och att berättartekniken polarisering applicerades mer på rapporteringen 2004.

I tidigare forskning har begreppet terrorism studerats. Spencer (2010) menar att det är en
tolkning av verkligheten och att terrorism först skapas när en händelse uppmärksammas och
förklaras som det. Varken Aftonbladet eller Dagens Nyheter verkar reflektera över ordet
terrorism utan använder orden terrorattack, terrorattentat och terrordåd frekvent i sin
nyhetsrapportering. Enligt Hoffman (2006) bidrar medierna till att sprida terroristers budskap.
Han menar att medias roll som nyhetsspridare är viktig och något terrorister har med i sin
beräkning i planeringen av en attack. I och med attacken 2015 var nyhetsrapporteringen
mycket omfattande och lämnade ut detaljerade uppgifter kring händelse och offer, men
framförallt gärningsmän. Journalister var dessutom inte sena med att rapportera president
Hollandes uttalande anklagelse mot IS. Detta bidrog i så fall, enligt Hoffmans teori, till att
media levererade förövarens syfte och spred dess budskap.

8.1.  

Metodreflektion  

I studiens första stadie fanns en vision om att undersöka tidningarnas rapportering de tio
följande dagarna efter attentatet. Vid en överskådlig genomgång av artiklar förstod vi att vi
valt ett alltför stort material och att artiklarna tenderade att gå ifrån att fokusera på händelsen
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mer för var dag. Vi valde då att kraftigt dra ner på material. Efter en genomläsning av
samtliga artiklar från de fem följande dagarna beslutade vi oss för att endast analysera större
nyhetsartiklar från de första fyra dagarna. Det berodde på att artiklar från dag fem bestod av
journalisters egna analyser och att ingen ny information presenterades dag fem. Ett misstag
som begicks var att vi från början presenterade alla Aftonbladets artiklar angående terrordådet
i Paris. Vi insåg då att materialet var alldeles för stort för att hinnas med. Därför sparades
endast den information vi fått från de större nyhetsartiklarna. En annan reflektion vi gjorde
under arbetets gång var att inte vi hade arbetat fram en tydlig struktur. Det gjorde att analysen
var osammanhängande och svårbegriplig. Vilket i sin tur resulterade i att skapa merjobb och
att arbetet med analysen tog längre tid än förväntat. Det positiva med denna reflektion var att
vi lärde oss hur vi skulle gå tillväga i analysarbetet med rapporteringen av terrordådet
i Madrid och att denna analysprocess kunde effektiviseras.

8.2.  

Uppsatsens  bidrag  och  vidare  forskning  

Inom terrortorskning får terrordådet mot World Trade Center 2001 stort utrymme och finns
med i många studier där terrordåd jämförs med varandra. Tidigare forskning belyser även
nyhetsrapportering av terrordåd och jämför den ofta med rapportering av krigsdåd. Dessa
studier ha dock svårt att bidra med exakta slutsatser då händelsernas nyhetsrapportering har
olika förutsättningar. Vi har sett att tidigare studier tenderar att undersöka varför vissa
händelser syns mer i rapporteringen än andra. Denna studie uppfyller kunskapsluckan
angående hur nyhetstidningar väljer att rapportera om två skilda terrordåd som skett i Europa
och belyser om och hur användningen av medielogik och nyhetsvärdering förändrats inom
nyhetsrapportering på bara ett decenium.

Vidare kan studeras på vilket sätt nyhetsmedium väljer att skildra terrordåd med hjälp av
bilder. Vi har sett att artiklar ofta ger större utrymme åt bilder än text. Vi finner det intressant
att undersöka huruvida medielogikens berättartekniker går att applicera på bilder som
publiceras tillsammans med artiklar. En sådan studie skulle kunna genomföras med hjälp av
en semiotisk bildanalys.
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Baskiska separatistorganisationen ETA anklagas för dådet som dödade över 190 personer och skadade minst 1 430.
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Minst 190 personer omkom när bomber i och kring pendeltåg exploderade i Madrid under den värsta rusningen på torsdagsmorgonen.
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gar Montoquisa ut genom tugick inte att få tag på honom.
multet. Utan stöd.
Edgar, som jobbar som lokal– Jag har varit och letat efter
vårdare i närheten togs sig till
min pojke, säger han. Han åker
mässhall nummer 6 i det stora
från Atocha varje dag vid den
kongressområdet.
tidpunkten, säger han.
– Han var inte på listan, säger
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ETA har mördat över 800 personer
Men flera tecken pekar mot att islamistgrupp kan ligga bakom dådet i Madrid.

epsprint

– Jag tror inte heller att ETA
skulle ha några sofistikerade
avsikter att påverka det spanska valresultatet. ETA är hårt
pressat, många av dess celler
har infiltrerats på senare år.
Man har gjort detta för att visa
att man lever, för att kunna
stärka sin position inför förhandlingar om nedläggning av
vapnen.
vore
ETA:s mål att utverka amnesti
I SÅDANA FÖRHANDLINGAR

för sina medlemmar, inklusive
de 600 i spanska fängelser.
Om det verkligen är förhandlingar ETA siktat mot har man
skjutit sig i foten. Ingen spansk
politiker med självbevarelsedrift kan förhandla med ETA
inom överskådlig tid.
Det är inte heller säkert att
ETA agerar med långsiktiga
mål för ögonen. Vittnesbörd
från exmedlemmar visar hur
långt ifrån verkligheten rörelsens aktivister lever, i en sekt-

betonad subkultur av våld och
revolutionära fantasier.
DET LÅTER SIG SÄGAS att

ETA begår detta terrordåd därför att
detta är första gången dess bulvanparti HB inte får ställa upp i
valen. Men man slagit till före
tidigare val, utan att bekymra
sig över att detta drabbat HB.
Under storhetstiden hade
ETA en organisation på uppemot 1 000 personer. I dag, efter
snart tjugo år av intensivt

fransk-spansk antiterrorsamarbete, tros ETA inte ha fler än sex
aktiva kommandon, med tio
femton personer i varje.

bourdi, Benavarre och Zuberoa.
■ Den våldskampanj som sedermera ledde till att såväl EU som
USA terroriststämplade rörelsen
inleddes 1968. Sedan dess har
ETA mördat över 800 människor.
■ Det blodigaste året var 1980, då
118 personer dödades av ETA.

Efter att först ha fått stort stöd
bland såväl baskerna som internationellt för kampen mot Francodiktaturen har ETA på senare år
setts som alltmer extremistiskt
och isolerat.
■ Förutom på spanska politiker
och poliser har ETA också siktat in
■

NATHAN SHACHAR

qarmona@yahoo.co.za

sig på Spaniens turistindustri, som
står för tio procent av landets
BNP och tolv procent av den
spanska arbetskraften. Sedan
1979 har ETA utfört över 100 attacker mot turismen. Flera utländska turister har skadats, men ingen har dödats.
TT

- not outputed

5

10

50

90

Den baskiska regionen

är reducerat
till två personer, den baskiske
författaren Mikel Antza och
Josu Ternera, före detta baskisk parlamentsledamot, som
lever under jorden i södra
Frankrike.

DESS LEDARSKIKT

■ ETA har kämpat för ett självständigt Baskien sedan 1959
■ ETA (Euskadi Ta Askatasuna, som
kan översättas Baskiskt hemland
och frihet) bildades 1959, med ett
självständigt Baskien som mål.
■ Det fria Baskien skulle bestå av
de spanska provinserna Vizcaya,
Guip0xFAzcoa, Alava och Navarra
samt de franska provinserna La-

Tidigare terrordåd som tillskrivs ETA

Här har det skett attacker sedan december 1999.

FR ANKRIKE

Navarra

Gerona

Alava
La Rioja

Huesca
Soria

Zaragoza
Barcelona

Madrid

SPANiEN
Ciudad
Real

Seville
200 km

Tarragona

Alicante
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Malaga
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Källa: Spanska inrikesministeriet
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Santander
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Nej, insisterar rörelsens
främsta inofficiella talesman
Arnaldo Otegui, ledare för
ETA:s numera bannlysta bulvanparti Herri Batasuna.
Enligt Otegui bär torsdagens
blodbad al-Qaidas fingeravtryck. Det är riktigt att ETA inte
har några liknande dåd på sitt
samvete, även om man gjort flitigt bruk av bilbomber.
Men i julas greps flera medlemmar av ett ETA-kommando
på Chamartin-stationen i Madrid, enligt myndigheterna
bara minuterna innan de hun-

nit verkställa en sådan attack.
I februari prejades en ETAlastbil full med sprängämnen på
väg mot Madrid.
Det är inte heller otänkbart
att ETA, som
har
livliga
kontakter
med terrorgrupper i andra
länder,
agerat
tillsammans med
al-Qaida. Men
Arnaldo
en kännare av
Otegui
den baskiska
gruppen med
ett förflutet inom den spanska
underrättelsetjänsten CESID
säger till DN:
– ETA brukar alltid komma
med en kommuniké, i väntan
på den får vi vara försiktiga.
Men jag tror inte på al-Qaidateorin.

P OR TU

Sedan det grundades för
45 år sedan har ETA dödat
drygt åtta hundra personer, de flesta civila som
mördats kallblodigt. Är det
möjligt att man nu dödat
två hundra personer på
några minuter?
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Räddningspersonal radar upp liksäckar.
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En spansk brandman i stilla andakt bredvid en förvriden barnvagn.

FOTO: KAI PFAFFENBACH/REUTERS

En av över 1 400 skadade bärs bort.

FOTO: PIERRE-PHILIPPE MARCOU/AFP

Söndagens spanska val kommer helt i skymundan
TIMMARNA EFTER massakern i Madrid var samtalsämnet hur detta
skulle påverka det spanska valet
på söndag. Men efter hand
framstod valet som den underordnade händelsen, som ett litet
bihang till terrorattacken, som
torde få långt större historisk
betydelse än själva valet.
Beslutsfattarprocessen inom
ETA är höljd i dunkel, och uttolkningarna av dess motiv går
vitt isär. Det stora baskiska nationalistpartiet PNV, som styr

ANALYS
NATHAN SHACHAR
Baskien med absolut majoritet,
anklagar ETA för att försöka torpedera den självständighetsstrategi som skulle nått sin kulmen i år, med en baskisk folk-

Tony Blair lovar fortsatt kamp
mot internationell terrorism

omröstning om utträde ur den
spanska federationen.
Enligt denna tolkning skulle
avsikten med detta dåd varit att
provocera fram en våldsam
spansk reaktion med hårt tryck
mot Baskien och de fredliga baskiska separatisterna i PNV.
PSOE, vars
valkampanj lidit svårt av avslöjandena om hemliga underhandlingar mellan ETA och de radikala katalanska separatisterna

SOCIALISTPARTIET

ERC, ser bomberna som ett försök att säkerställa det konservativa regeringspartiet Partido Populars (PP) seger.
ETA är ju inte bara separatistiskt, det är också leninistiskt,
och har ofta agerat enligt principen ”ju värre motståndare i Madrid, desto bättre”.
Hot och chocker av denna
storleksordning brukar gynna
den sittande regeringen, oavsett
dess ideologiska position. Partier med kompromisslös framto-

ning brukar också ”vinna” på
händelser av denna typ, åtminstone på kort sikt.
Skulle dessa mönster upprepas i Spanien skulle PP slå vakt
om makten med betryggande
marginal, eftersom det redan tidigare ledde klart i opinionsundersökningarna. Men nationella kriser tenderar också att höja
valdeltagandet, och eftersom
socialisterna i Spanien alltid har
fler soffliggare än sina rivaler
kan det hända att partiet i och

Osäkert om kungen
reser till Spanien

SVERIGE. Kungafamiljen har
ännu inte tagit ställning till om
STORBRITANNIEN. ”En vidrig attack mot den europeiska demokratins
man ska resa på kungabröllop
grundpelare.” Så beskrivs gårdagens bombattentat i Madrid av
till
Madrid i maj. Säpo, som
den brittiske utrikesministern Jack Straw.
sköter hovets beskydd, menar
Europaminister Denis MacShane skriver i The Guardian att teratt det är familjemedlemmarna
rorkulturen världen över nu är ”ett gemensamt hot mot allt vad desjälva
som beslutar om de ska
mokrati och utveckling heter”.
åka. Den 22 maj i år ordnar den
Premiärminister Tony Blair lovade fortsatt kamp mot terroristerspanska kungafamiljen bröllop.
na:
Det
är
kronprins Felipe som ska
– Denna fruktansvärda attack visar än en gång på det hot vi alla
gifta sig med tv-journalisten Lefortsatt står inför. Därför måste vi fortsätta att samarbeta internatizia Otriz.
tionellt för att besegra terrorismen.
Den
svenska kungafamiljen
Senare under dagen
ringde
Tony Blair
spanska
premiärmikung
Carl Gustaf sändetak.
ett kondoleansbudskap till Madrid efter
Demonstranterna
i Madrid
samlades
blandsin
annat
på Plaza
de Cibeles. Människor stod så tätt att paraplyernaSveriges
bildade ett
sammanhängande
är bjuden,
men
vilka som ska
nisterkollega
José Maria
Aznar för att uttrycka
britternas
stöd
och
torsdagens terrordåd, meddelade hovet.
De landsomfattande
manifestationerna
var de största
hittills
i Spanien,
åtta
miljoner
deltog.
delta är inte klart. Hovets presdeltagande.
savdelning
kunde inte säga hur
Utrikesminister Straw instämde med Spaniens inrikesminister
familjen
ställer
sig
till
SpanienAngel Acebes i att attentaten såg ut att härröra från den baskiska
resan efter torsdagens bombexterrorgruppen ETA snarare än från al-Qaida.
plosioner.

»Djupt förfärad av underrättelsen
om dagens fruktansvärda terrordåd
i Madrid önskar jag framföra min
djupa medkänsla och mitt uppriktiga
beklagande av den tragiska förlusten
av människoliv.«

med detta kan kompensera något för den väntade väljarflykten mot höger.
Under socialistepoken 1982–
96 gick Madridregeringens politik ut på att inkorporera det stora, och fredliga, baskiska nationalistpartiet PNV och frysa ut
ETA och dess bulvanparti HB.
När PP kom till makten 1996 rev
dess ledare José Maria Aznar
upp denna modell, den så kallade Ajuria Enea-pakten.
HB förbjöds och Aznar satsade

på att marginalisera också PNV, i
hopp om att besegra nationalisterna i de baskiska valen. Detta
misslyckades häromåret då PP:s
mest populäre politiker, inrikesministern, och basken, Jaime
Mayor Oreja kandiderade som
baskisk ministerpresident.
PNV SEGRADE ÄNDÅ och

i fjol lanserade dess unge ministerpresident Juan José Ibarretxe ett
självständighetsprogram som
vållat panik i Madrid. Sedan

Kondoleanser
från hela världen

Persson känner
sorg och vrede

Enigt FN snabbt
att fördöma ETA

Rysslands president Vladimir
Putin fördömer bombdåden i
Madrid som ”barbariska”:
”Det internationella samfundet
måste vidta ännu mer resoluta
åtgärder i kampen mot den internationella terrorismen”,
skrev han i ett kondoleansbudskap. Premiärminister Aznar
kontaktades också av kollegerna
i Tyskland och Nederländerna,
Gerhard Schröder och Jan Peter
Balkenende, som uttryckte medkänsla med offren och deras anhöriga. Fördömanden och kondoleansbudskap kom också från
bland andra påven, Kinas premiärminister Wen Jiabao, Frankrikes president Jacques Chirac och
TT
Finlands Tarja Halonen.

MONGOLIET. "Jag

känner sorg
och vrede över de fruktansvärda attentat som skett i Madrid", sade statsminister Göran Persson i ett skriftligt uttalande från Mongoliets huvudstad Ulan Bator.
"Främst går tankarna till terrordådens offer och deras familjer. Jag känner djupt med
dem", fortsatte statsministern.
"Sveriges regering fördömer
all terror, vilka de skyldiga än
är. Terrorn syftar till att skada
våra demokratier och hota
människors frihet. Det spanska folket har allt vårt stöd i
kampen för det öppna samhället", avslutade han.

USA. FN:s säkerhetsråd fördömde på torsdagen den baskiska
separatistorganisationen ETA
såsom ansvarig för terrordåden
i Madrid.
Rådet antog resolutionen
från bland andra Tyskland och
Ryssland med röstsiffrorna
15–0, trots att man på detta tidiga stadium endast hade den
spanska regeringens uppgifter
om att det verkligen är ETA
som ligger bakom sprängdåden.
När spanjorerna senare under dagen höll öppet för möjligheten att det funnits islamistiska kopplingar, var resolutionen
redan antagen.

TT

ANDERS HELLBERG

Miljoner visade sin avsky
TOVE NANDORF

EMMA LOFORS

dess förekommer inga kontakter mellan den spanska regeringen och den baskiska regeringen i Vitoria.
Socialisterna har ogillat PP:s
konfrontationspolitik mot de
moderata baskerna, men de har
inte haft kurage att kritisera den
öppet och i klartext, av rädsla
för att utmålas som veka och eftergivna.
På söndag kommer denna
politik att betygsättas av välqarmona@yahoo.co.uk
jarna.
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Omkring 2,3 miljoner människor samlades i centrala
Madrid på fredagskvällen för
att uttrycka sin avsky mot
terrordåden, som hittills tagit 199 människors liv. I spetsen för demonstrationen
gick spanska och internationella politiker och den
spanska kungafamiljen.
Regnet hällde ned över staden
när floden av människor styrde
mot Plaza de Colón, Madrids
hjärta. Snart kunde vi knappt ta
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TOMMY SVENSSON, FOTO

oss fram, det var så tätt med folk
att paraplyerna bildade ett sammanhängande tak. Där gick ungdomar med svarta tårar målade i
ansiktena, vuxna med sorgband,
ett och annat storögt barn.

firar 6 år på S:t Eriksgatan
med 10% rabatt på alla beställningsvaror

5

Där gick anhöriga till offren;
man ser det på den förlamade
blicken.
Många hade egna paroller på
papper som blev smutsiga i blötan: ”Paz!”, fred. Eller: ”Terrorismo NO!”, terrorism, nej.
– Varför jag deltar? För att jag
är medmänniska. För att alla är
berörda av det här. Tack och lov
att ingen av mina nära dött, sa
en kvinna.
DEN SPANSKA GULRÖDA flaggan
med sorgesymbolen hängde

sa

Pas

mot strömmen,
nedför La Castellana-avenyn för
att hitta en bra observationsplats och lyckades övertala en
vakt att släppa in oss på ett byg-

VI TRÄNGDE OSS
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ge. Bland sågbockar, högar med
spån och ett halvfärdigt badrum
i ett blivande hotell stod vi medan det mörknade, tätnade och
strålkastarnas gula sken började glänsa i havet av våta paraplyer.
De landsomfattande demonstrationerna var troligen de
största hittills i Spanien. Sammanlagt gick åtta miljoner människor ut på gatorna i alla regionhuvudstäder, rapporterade
den spanska statstelevisionen
senare på kvällen. Bara i Madrid

Väldigt sköna sängar

74
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uppskattades antalet Madridbor som tagit gatorna i besittning till närmare 2,3 miljoner av
polisen.
I Barcelona ska det ha varit 1,3
miljoner.
FRÄMST i huvuddemonstrationen i Madrid gick José-María Aznar med sin motståndare, Jose
Luis Rodríguez Zapatero. Det är
två dagar kvar till valet men den
politiska maktkampen ligger nerer. Även kronprinsen Felipe och
hans syster Cristina deltog. För-

!

på

Hästens
kudde
och täcke
på köpet!
®

från hundratals fönster – och
överallt detta hällregn.
Talkörernas brus blandades
med smattret från TV-teamens
helikoptrar. Senare skulle vi på
tv se vyerna med de glänsande
floderna av människor som fullständigt översvämmat hela staden.

WOMAN

sta gången kungafamiljen deltar
i en demonstration. Från Sverige kom utrikesminister Laila
Freivalds men även italienske
premiärministern Silvio Berlusconi, EU-kommissionens ordförande Romano Prodi och franske premiärminister Jean-Pierre
Raffarin deltog.
De skulle leda marschen
nedför den stora avenyn La
Castellana, genom Plaza de
Cibeles och vidare mot Atocha, tågcentralen som drabbades av det grymma slaget.

Av detta såg vi ingenting från
vårt fönster. Men vi såg hundratusentals Madridbor som trotsade regnet och som, ju mer kvällen led, släppte fram de uppdämda känslorna.
”Vi satt alla på det där tåget!”
”Ynkryggar!” vrålade de så att
bruset steg högt i skyn. Egentligen skulle de ha marscherat
nedåt mot Atocha.
Men sent på kvällen stod de
fortfarande kvar.
juan.flores@dn.se
tommy.svensson@dn.se

Made in Norway.
Delta är en elegant och komf ortabel
f åtölj med steglös reglering.
Du kan själv välja bland olika
träslag, tyg, f årskinn och läder.
Delta är f ormgiven av Arild A lnes
och Helge Taraldsen, M NIL och
har blivit utnämnd till
årets f åtölj i Norge.
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Förövarna kan avgöra valet
bakom torsdagens terroristdåd i
Madrid är viktigt därför att det
kan avgöra utgången av söndagens spanska val. Det konserva-

ANALYS
BENGT ALBONS
DN:s säkerhetspolitiske reporter

När de spanska myndigheterna
på fredagen summerade terrorattackens offer var antalet döda
uppe i 199 och antalet skadade
nära 1 500.
Tre hundra personer uppgavs
ligga kvar på sjukhus. Många av
dem bedöms ha livshotande skador och dödssiffran befaras därför stiga.
Den baskiska terroristgruppen ETA och terrornätverket alQaida var de organisationer
som på fredagen oftast nämndes som troliga ansvariga för
bombattentaten i Madrid.
– Utredningen kommer snart
att ge resultat. Vi ska ställa de
skyldiga inför rätta, sade premiärminister José María Aznar.

”Det är knappast en
tillfällighet att den
spanska regeringens
företrädare varit
snabba att lägga
skulden på ETA.”
tiva regeringspartiet tros vinna
röster om den baskiska separatistorganisationen ETA är skyldig.
Därför är det knappast en tillfällighet att regeringens företrädare med den avgående premiärministern José Maria Aznar i
spetsen varit snabba att lägga
skulden på ETA.
Enligt en rad experter på internationell terrorism överväger argumenten för att någon
utomstående terroristorganisation, troligen med anknytning
till det islamistiska nätverket alQaida, utfört dåden.
Experter på spansk politik
tenderar tvärtom att framhålla
argumenten för att ETA är ansvarigt för de värsta terrordåden i Europa efter andra världskriget.
Båda sidor har fog för sina
slutsatser, men det definitiva
svaret låter vänta på sig.
PREMIÄRMINISTER

  

Kriminaltekniker söker efter kroppsdelar i ett av de förstörda tågen vid Atocha-stationen under fredagen.
Än har det inte bekräftats vem som låg bakom terrorattackerna, som dödade nära 200 människor.

kraft att räkna med, säger Monica Threlfall.
Hon påpekar att omkring 400
ETA-medlemmar, bland dem
organisationens ledare, sitter i
fängelse. Dessutom har ETA försvagats politiskt i Baskien genom att regionens ledande parti, det baskiska nationalistpartiet PNV, radikaliserats och tagit
över ETA:s krav på separation
från Spanien.
Vilka som leder ETA vet man
inte, men det spekuleras i att
yngre och mer desperata ledare
fått ökat utrymme. Bombdåden

ligger i linje med tidigare ETAattacker utom när det gäller omfattningen, anser Monica Threlfall.
anser
hon att den konservativa regeringen kan vinna stöd i valet
därför att den traditionellt drivit en oförsonlig politik gentemot ETA. I tider av oro är spanjorer dessutom mindre benägna
att rösta för förändringar och
sluter upp bakom sin regering.
Om det däremot skulle visa
sig att islamistiska terrorister

LIKT ANDRA BEDÖMARE

utfört bombdåden kan regeringen förlora röster. Tankegången bakom det resonemanget är att regeringen genom sin
uppslutning bakom USA och
Storbritannien före, under och
efter kriget i Irak dragit på sig
muslimsk vrede och därmed bidragit till dagens kris.
Opinionen mot kriget i Irak
har varit stark i Spanien och det
socialistiska oppositionspartiet
vill dra tillbaka de 1 400 spanska
soldaterna från fredsstyrkan i
Irak. Det kravet stöds av en majoritet av väljarna och kan stär-

FOTO: ANJA NIEDRINGHAUS

ka socialisterna i valet på söndag.
Det som talar mot att ETA ligger bakom bombdåden är bland
annat att organisationen vid tidigare attentat ofta utfärdat
varningar och tagit på sig skulden, vilket inte skett nu.
Ytterligare ett skäl som talar
mot ETA är att separatisterna oftast valt att angripa politiska
mål. Dock har ETA även bombat
civila mål, och Europol, som är
ett polissamarbete mot bland
annat terrorism inom EU, varnade strax före jul för att ETA

planerade storskaliga operationer.
Under sin 45-åriga historia
har ETA genomfört hundratals
attacker, men ”bara” dödat omkring 800 människor. Nu dödades i ett slag 200 personer.
TILLVÄGAGÅNGSSÄTTET med tio
sprängladdningar som detonerades ungefär samtidigt gör att
misstankarna faller på islamistiska fundamentalister, som använt liknande metoder tidigare.
Islamistiska terroristgrupper
säger sig ligga bakom terror-

dåden i Madrid och har hånat
premiärminister Aznar för att
USA inte kunnat skydda Spanien mot angrepp. Ingen vet dock
hur autentiska uttalandena är.
Spaniens starka uppslutning
bakom Irakkriget gör att landet
utgör ett framträdande mål på
al-Qaidas lista av motståndare.
Både al-Qaidas ledare Usama
bin Ladin och hans närmaste
man Ayman Zawahiri har varnat för att Spanien står i al-Qaidas skottlinje tillsammans med
Storbritannien och Italien.

råd agerade snabbt. Bara några timmar efter terrordådet
i Madrid på torsdagen antogs
en resolution som utan minsta reservation pekade ut
den baskiska separatistorganisationen ETA som skyldig.

När det på fredagen inte gick att
slå fast om det verkligen var
ETA, det islamistiska nätverket
al-Qaida eller någon annan ter-

roristgrupp som låg bakom
bombdådet framstod tvärsäkerheten i FN-högkvarteret som
aningen förhastad.
TROTS ATT DE ÖVRIGA fjorton
medlemmarna inte hade någon
möjlighet att göra en självständig bedömning gick de snabbt
den spanska regeringen till mötes.
Den spanske FN-ambassadören Ana Maria Menéndez uttryckte sin tillfredsställelse och

tackade det internationella
samfundet. Det lämnades inga
tvivel om att den spanska regeringen några dagar före de egna
parlamentsvalen agerat resolut
för att få säkerhetsrådet att offentligt rikta fingret mot ETA.
Normalt brukar det inte gå till
på det här sättet. Även om FN:s
säkerhetsråd ofta fördömer internationella terrordåd i hårda
ordalag är det sällsynt att en
misstänkt grupp pekas ut med
namn utan klara belägg.

I den resolution som antogs
den 12 september 2001, dagen
efter 11 september-attacken mot
New York och Washington,
fanns till exempel ingen direkt
hänvisning till al-Qaida trots att
USA snabbt fört fram sådana
misstankar.
som antogs enhälligt i torsdags, står det
svart på vitt att det terrordåd
som fördöms av säkerhetsrådet
”utfördes av terrorgruppen ETA

MEN I RESOLUTION 1530,

den 11 mars 2004”. Det går knappast att vara tydligare. De femton rådsmedlemmarna tillägger
att man betraktar bombdådet i
Madrid som ”ett hot mot fred
och säkerhet”.
FN:s generalsekreterare Kofi
Annan fördömde även han terrordådet men valde mer försiktigt att inte peka ut någon grupp
som självklart skyldig.
Frågan är nu vad som händer
om det skulle visa sig att ETA
trots allt inte låg bakom Madrid-

dådet. Säkerhetsrådet kan då
tvingas ta upp frågan igen, kanske för att anta en ny resolution
som upphäver den gamla. Det är
trots allt inte rimligt att säkerhetsrådsresolutioner med sin
internationella rättsliga status
är felaktiga.
KANSKE ÄR DET INTE det största
problemet FN står inför, men
risken är ändå att en redan åtgången trovärdighet naggas ytterligare i kanten. Det ser inte så

ETA TOG på fredagskvällen officiellt avstånd från dådet.
Men inrikesminister Angel
Acebes sade vid en presskonferens att ETA fortfarande är huvudmisstänkt för terrorattentatet. Inrikesministern sade också
att det sprängmedel som hittats
är snarlikt det som tidigare använts av baskisk gerilla, rapporterar nyhetsbyrån Reuters.
Enligt de spanska myndigheterna innehöll varje bomb cirka
10 kilo sprängmedel, och de var
utplacerade i ryggsäckar. Enligt
en uppgift har laddningarna utlösts med mobiltelefoner.
Ännu en sprängladdning hittades på morgonen i en ryggsäck
som tillvaratagits på en polisstation. En mobiltelefon i ryggsäcken började ringa och när ryggsäcken öppnades visade det sig
att den innehöll sprängmedel.
Sannolikt skulle laddningen ha
utlösts när telefonen ringde,
men något gick fel. Enligt en
spansk radiostation var sprängämnet i ryggsäcken av en typ
som ETA inte brukar använda.
Ett 40-tal rättsmedicinska experter arbetade med att identifiera de döda, enligt BBC. På eftermiddagen uppgavs mer än 50
döda ha identifierats. Många är
så svårt sargade att deras identitet bara kan fastställas med
tandkort och DNA-teknik.

bra ut om det kan verka som om
säkerhetsrådet agerat för att tillmötesgå ett enskilt medlemsland utan att göra en egen bedömning. USA:s FN-ambassadör John Negroponte övertygade inte helt när han förklarade
resolutionen med att den spanska regeringen förklarat att ETA
låg bakom terrordådet och ”vi
har ingen information om motsatsen”.

kom 14 från 10
andra länder än Spanien; Polen,
Frankrike, Guinea Bissau, Marocko, Peru, Honduras, Chile,
Kuba, Colombia och Ecuador.
Många av passagerarna på
pendeltågen uppgavs vara immigranter från bland annat Latinamerika och boende i Madrids
förorter. Flera av de skadade har
enligt de spanska myndigheterna
vistats illegalt i Spanien. Alla dessa och deras familjer utlovas
spanskt medborgarskap.
Enligt svenska UD finns sannolikt inga svenskar bland de
döda eller skadade.
Tre dagars landssorg har utlysts och kampanjen inför valet
på söndag har ställts in. Men valet ska hållas och valdeltagandet tros bli högt.
– Ingen ”fanatisk minoritet”
ska kunna stoppa det spanska
folket från att utnyttja sin rätt att
rösta, sade premiärministerJosé
Maria Aznar.

LENNART PEHRSON
lpehrson@ix.netcom.com

STAFFAN KIHLSTRÖM
staffan.kihlstrom@dn.se 08-738 12 87

bengt.albons@dn.se 08-738 10 56

FN valde att snabbt
gå Spanien till mötes
  
NEW YORK. FN:s säkerhets-

ETA tog
avstånd från
attentaten
Den baskiska terroristgruppen ETA förnekade på
fredagskvällen att organisationen låg bakom torsdagens
terrordåd på pendeltåg och
järnvägsstationer i Madrid.
Den spanska polisen uppgavs arbeta på bred front i
jakten på de skyldiga. Varje
tänkbart spår kommer att
undersökas, lovade premiärminister José Maria Aznar.

SVARET PÅ FRÅGAN vem som står

José Maria
Aznar, som leder det konservativa Partido Popular, sade på fredagen att alla uppslag om vem
som är skyldig ska utredas.
Ett skäl till att regeringen
främst inriktar sig på ETA var
enligt Aznar att terrorister från
separatistorganisationen greps
med 500 kilo sprängämnen på
väg till Madrid för en vecka sedan.
Den brittiska forskaren Monica Threlfall, som följer Spanien
för Royal Institute for International Affairs och undervisar vid
Loughboroughuniversitetet,
tillägger att en ETA-terrorist
greps på ett spanskt tåg i december med sprängmedel i en ryggsäck. Vid attentaten i torsdags
bars sprängladdningar ombord
på pendeltåg i ryggsäckar.
– ETA har alltså försökt liknande attentat tidigare. Det som
talar för att ETA ligger bakom är
att organisationen försvagats de
senaste åren och därför behöver
visa att den är vid liv och är en
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AV DE 199 DÖDA

200 demonstrerade
på Sergels torg

MOSKVA. Josefina Baska (t v) och andra exilspanjorer som flytt till Sovjetunionen
FOTO: IVAN SEKRETAREV/AP
under spanska inbördeskriget hyllar terroroffren.

LISSABON. En ung flicka håller en spansk flagga med
FOTO: ARMANDO FRANCA /AP
sorgkant i en manifestation.

Tvåhundra personer, de flesta med
spanskt ursprung, samlades klockan
nitton på fredagen på Sergels torg i
Stockholm för en tyst ljusdemonstration.
Demonstranterna bar fredssymboler och spanska flaggor och tände
ljus och lade blommor på platsen.
Jeive Garcea-Nilla, 28, bor i Stockholm men har sin familj i närheten
av Madrid och bland annat en bror
som dagligen pendlar in till Madrid.
Rosa Sentere, är också bosatt i
Stockholm men kommer ursprungligen från Barcelona:
– Det som har hänt är fruktansvärt. Vi känner ilska för de vanliga
arbetare, studenter och barnfamiljer
som går till sina jobb och som har råkat illa ut. En sån här sak kan ju hända var som helst, om al-Qaida är
inblandat, även i Stockholm. Dom
verkar ju inte ta några hänsyn.
GUNNAR SÖRBRING

STOCKHOLM. Flera hundra människor samlades på Sergels Torg
i Stockholm på fredagen för att hedra dem som dog i attentaten.

FOTO: JACK MIKRUT
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Guantánamofånge
sparkad och slagen
LONDON. Förhållandena i det

amerikanska fånglägret i Guantánamo Bay var omänskliga.
Hundar behandlades bättre än
fångarna. Det säger Jamal al-Harith, den förste av de fem frisläppta brittiska fångarna att
tala ut i pressen.
al-Harith från Manchester var
den förste att släppas sedan
gruppen i tisdags landade på
brittisk mark. Och i fredagens
Daily Mirror vittnar han om närmast tortyrliknande förhållanden. 36-åringen hävdar att han
blev sparkad, slagen med knytnävar och batonger sedan han
vägrat att låta sig injiceras med
en oidentifierad substans. I upp
till 15 timmar åt gången var fångarna kedjade till händer och fötter med bojor som skar in i huden.
Jamal al-Harith berättar också hur de amerikanska soldaterna tog prostituerade kvinnor till
lägret och sadistiskt lät dem paradera nakna framför fångarna,
många av dem fromma muslimer.
Över huvud taget var fångarna, enligt al-Harith, föremål för
allehanda nedbrytningsförsök:
– De sade rent ut: ”Ni har inga
rättigheter här.”
– Efter ett tag slutade vi att
fråga efter mänskliga rättigheter. Vi ville ha samma rättigheter
som djuren. Hundkojan intill
min bur i Camp X-Ray hade både
luftkonditionering och en gräsmatta.
Även de övriga fyra släpptes
efter ett dygns förhör med den
brittiska polisen. Flera rapporteras ha skrivit lönsamma avtal
med pressen. al-Harith tros för
gårdagens avslöjanden ha fått
drygt 800 000 kronor. Avslöjanden som knappast förbättrar relationerna mellan London och
Washington. Fyra brittiska fångar finns fortfarande kvar i GuanTOVE NANDORF
tánamo Bay.

Fotbollsbråk med
flera döda i Syrien
Eloina Blanco Villalba och Antonio Utrero Rocio väntar och hoppas. Deras son har opererats hela natten inne på
universitetssjukhuset. Han svävar mellan liv och död. Han är skadad överallt. Men läkarna har ingett dem hopp.

FOTO TOMMY SVENSSON

Deras enda barn kämpar för sitt liv
MADRID. Dagen efter håller
chocken på att gå över i
visshet. Det var ingen
mardröm. Det finns saker
att göra.

Tåget med de fyra urblåsta vagnarna måste forslas bort. Klockan är 10.30 och det stora dieselloket sliter tågskelettet fram och
tillbaka tills det börjar rulla, gapande sotiga hål, förvriden metall, uppfläkta tak. Det är bara
golven som håller ihop de exploderade vagnarna.
Gud bevare dem som satt där.
Samtidigt rullar de första pendeltågen in på stationen. Framåt
eftermiddagen ska 80 procent av
all tågtrafik vara i gång igen, enligt spanska SJ.
DET FINNS ANDRA saker

att göra.
Det makabra arbetet med att
identifiera de döda fortsätter i
mässhall 6 på Ifema, mässcentret dit likbilarna körde i
skytteltrafik efter dådet.
Förväxlingar måste redas ut.
En flickas handväska följde med
en annan flicka in till sjukhuset.
När föräldrarna kom var det inte
deras dotter.
Men nu vet man vilka 120 av
de döda är. Identifikationen
försvåras av att många troligen
är illegala invandrare. Det var
ett sådant tåg, med vanliga
knegare, pendlare.

De illegala invandrarnas anhöriga vågar inte ge sig till känna, de
är rädda att bli gripna. Myndigheterna gick ut och lovade att
inte vidta åtgärder mot anhöriga
utan uppehållstillstånd.
Sammanlagt rapporterades efter lunch på fredagen 198 dödsoffer. Tre hundra skadade ligger
fortfarande på sjukhus, ett fyrtiotal på intensiven. Tjugo i kritiskt
tillstånd.
Så många siffror. Så mycket
sorg.
Sjumånadersbabyn som överlevde explosionen är död.
regnar det. Det
känns passande på något sätt.
Det hänger spanska flaggor
med sorgband, eller svart slips,
från balkonger och fasader.
Blommor och ljus på torget vid
stationen Santa Eugenia, ett av
attentatsställena.
Vi står vid universitetssjukhuset Gregorio Marañón och ser
strömmen av rödgråtna anhöriga
som fortfarande letar efter barn,
syskon, föräldrar.
I ett särskilt rum finns datorer
med listor över alla som är intagna på sjukhus.
Eloina Blanco Villalba och
Antonio Utrero Rocio går förbi
utanför, de vet redan var deras
18-årige son finns. Hon vrider sig
som i kramp, kan inte stå stilla.
– Min pojke. Min pojke.
Han klev på tåget i Torrejón, läDAGEN EFTER

ser historia vid universitetet.
Strax efter explosionen ringde
han på mobilen för att lugna sina
föräldrar. ”Det har varit en
olycka, men jag har klarat mig
bra. Måste lägga på nu, känner
mig lite trött.”
Därefter ingenting. Eloina och
Antonio letade hela kvällen.
– De har opererat honom hela
natten. Han är skadad överallt,
de har stoppat blodflödet, tömt
en blödning i hjärnan, levern är
skadad.

Antonio upprepar som utantilläxa vad läkarna nyss berättat.
– Men de har gett oss hopp.
Han kan klara sig.
Deras enda barn kämpar för
sitt liv. De håller hårt i varandra
när de går.
Ett ungt par kommer ut ur
rummet med datalistorna.
– Han finns inte där, säger
mannen med tjock röst i mobilen.
Mobilen, ja. Här pratar alla
om mobilerna på de döda. De
ringde och ringde och ringde.

Brandmännen kunde inte med
att svara. Vad skulle de säga?
FÖR DEM SOM INTE hittar sina anhö-

riga på sjukhuslistorna är nästa
anhalt Ifema, mässhall 6, de dödas rum. Där bryter de levande
ihop och leds ut av rödakorspersonal.
Dit är Dolores Cañeque på väg.
Hon letar efter sin svägerska.
– Hon har varit försvunnen sedan i går morse. ”Es muy duro”,
det här är för tufft, du anar inte

vilken natt vi har haft. Vi har åkt
från sjukhus till sjukhus till klockan fyra. Kanske är hon så illa sargad att hon inte går att känna
igen. De kan inte ha något hjärta,
de som gjorde det här.
Klockan 12 går hela sjukhuspersonalen ut genom den stora
ingången, fyller trapporna
utanför i en manifestation. De
står där tysta, en del med banderoller, andra med handflatorna sträckta upp i luften i den
spanska protestsymbolen ”ma-

nos blancas”, rena händer, för
fred och frihet.
De står där, länge.
Dagen efter är det landssorg
och skolor och kommuner är
stängda. Regeringen har uppmanat alla att delta i demonstrationer.Redan vid 14.30 går det första tåget på Gran Vía, upp mot
Puerta del Sol, Madrids hjärta.
”Vi satt alla på det där tåget!”
hörs deras ursinniga vrål mellan
husen.
JUAN FLORES
juan.flores@dn.se

Experter varnar – London kan vara nästa mål
LONDON. London är, har det ti-

digare sagts, al-Qaidas främsta europeiska terrormål. Här
skärptes på fredagen säkerheten ytterligare. Efter Madrid står den brittiska huvudstaden på tur, varnar experterna. Men pendlarna tar det
med ro.

I över ett år har London legat på
näst högsta terrorberedskap, och
sedan i torsdags är beredskapen
ytterligare höjd.
Bidragande orsak är förstås det
e-brev till den Londonbaserade
tidningen Al-Quds Al-Arabi, som
säger att al-Qaida nu har inlett
”Operation Döden på tåg”. Och
att Storbritannien, USA:s när-

maste allierade, finns bland målen.
Avsändaren, Abu Hafs al-Masri-brigaderna, anses ligga bakom
en rad bombattentat förra året,
inklusive de mot Istanbuls brittiska konsulat.
Londonpolisens chef John Stevens förutser nu stora säkerhetskonsekvenser för Storbritannien
om det visar sig att militanta islamister ligger bakom attentaten i
Madrid.
Sedan flera månader har Stevens hävdat att en al-Qaidaattack på Storbritannien är
oundviklig. Redan har flera attentat avvärjts.
Även chefen för inrikesspionaget MI5, Eliza Manningham-Bul-

ler, har upprepade gånger varnat
regeringen för att al-Qaida planerar en uppseendeväckande attack.
Frågan är inte om. Bara när.
Tåg och tunnelbanor ses som
ett huvudmål. Under de senaste
åren misstänks olika terrorgrupper ha gjort efterforskningar om
var ett attentat skulle få störst
skadeverkan.
I TUNNELBANAN hade

spärrvakterna på fredagen fått order om att
ytterligare skärpa vaksamheten,
medger stationsvärden vid Notting Hill Gate i västra centrala
London.
Londons omfattande tunnelbanenät med sina 275 stationer är

i det närmaste omöjligt att skydda. Över tre miljoner människor
per dag använder huvudstadens
tunnelbana. I högtrafik ofta uppåt 150 människor i samma vagn.
Sedan länge är papperskorgarna borta. Godis- och läskautomaterna har sluttande tak.
Här finns också över 6 000 övervakningskameror, bombhundar
och bärbara scanners som polisen diskret använder för att avslöja misstänkta självmordsbombare.
Men det enda sättet att effektivt hindra självmordsbombare
vore att införa samma typ av
kropps- och bagagescanners som
på flygplatserna. Och det är inte
genomförbart.

Resenärerna på den djupt underjordiska Central Line tycktes i
går dock inte särskilt nervösa:
– Visst, jag är rädd för terrorister, men inte för tunnelbanan, säger 30-åriga Jennifer Ganske.
– Man måste fortsätta med sitt
eget liv. När det är ens tur att trilla av pinn gör man det. Man får
vara fatalist.
Peter Harris reser mycket i
jobbet och har just kommit tillbaka från Mellanöstern.
– Det är tragiskt, men det kan
hända var som helst i världen. Låter man sig själv bli rädd kan man
ju inte längre åka någonstans.
TOVE NANDORF
DN:s korrespondent
tove.nandorf@dn.se

  

Presidenten i
Sydkorea avstängd
SYDKOREA. Sydkoreas president

Roh Moo Hyun avstängdes på
fredagen från sitt ämbete sedan
parlamentet röstat för att han
ska ställas inför riksrätt. Beslutet
skapade oro på finansmarknaderna och spädde på den politiska turbulensen inför parlamentsvalet i nästa månad. Roh
anklagas för brott mot vallagarna, korruption och inkompetens.
Tumultartade scener utspelades
i parlamentet när Rohs anhängare, som är i minoritet, försökte
hindra omröstningen. Beslutet
drevs igenom med 193 röster, vilket är mer än de två tredjedelar
TT-AFP, SEOUL
som krävs.

Domstol stoppade
homovigslar
USA. Kaliforniens hösta domstol

beordrade på torsdagen San
Francisco att sluta viga homosexuella par. Domstolen vill ha
tid att utreda de juridiska aspekterna på vigslarna som pågått i
staden under närmare en månad. Ytterligare rättsliga åtgärder i fallet väntas sent i maj eller
i början av juni, sade domstolen.
San Francisco har vigt mer än
3 700 homosexuella par den senaste månaden och inspirerat
andra städer att följa efter.
TT-REUTERS, SAN FRANCISCO

  
  

»I dag är vi alla
madrileños«

”Iran skjuter upp
inspektionerna”

Tidningen New York Times konstaterare att kampen mot terrorismen ”inte
enbart är USA:s problem”. USA:s tidningar uttryckte känslomässigt stöd för
Madrid efter tågattentatet i torsdags –
exakt två och ett halvt år efter terrordåden mot World Trade Center och
Pentagon den 11 september 2001.
Washington Post kallade i sin tur Spanien för en ”sann och värdefull allierad”.

på en rad av FN planerade kärnkraftsinspektioner, uppgav på
fredagskvällen en diplomat i
Wien med insyn i de förhandlingar som förs inom FN:s atomenergiorgan IAEA. Någon uppgift om varför Teheran vill dra
på inspektionerna fanns inte.
Ingen företrädare för IAEA ville
kommentera. I torsdags rapporterade New York Times att FN:s
kärnkraftsinspektörer har hittat
spår av höganrikat uran i Iran,
vilket lett till farhågor för att landets kärnvapenprogram kan
vara mer avancerat än man hittills har misstänkt.

IRAN. Iran har beslutat att skjuta

  
  

SYRIEN. I staden Kameshli i Syrien utbröt på fredagen strider
mellan kurder och araber i
samband med en fotbollsmatch. Åtskilliga dödsoffer
krävdes, men uppgifterna om
hur många gick under kvällen
kraftigt isär. Striderna fortsatte långt in på kvällen och flera
byggnader stacks i brand. Staden uppgavs ha spärrats av
helt av syrisk militär. Kurder i
staden befarade att våldet
skulle fortsätta och talade sent
på kvällen om tiotals dödsTT
offer.

MADRID. Kungahus och politiker leder jättedemonstrationen i Madrid. Fr v inrikesminister Angel Acebes, oppositionsledaren José Luis Rodríguez Zapatero, premiärminister José María Aznar, kronprins Felipe, prinsessorna
FOTO: EMILIO NARANJO/AP
Elenea och Christian.

MADRID. Antonia Tolerano, i grönt hårnät, och hennes arbetskamrater på universitetssjukhuset Gregorio Marañón deltog i manifestationerna mot terrorvåldet.
FOTO: TOMMY SVENSSON
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Tre marockaner och två indier misstänks för inblandning i terrordådet. Mobiltelefon kopplad till bomb som inte exploderat viktigt tekniskt spår.
MADRID/STOCKHOLM. Spansk Samtidigt togs två spanska med14 personer
MARS 2004
polis SÖNDAG
har gripit fem
borgare med indiskt ursprung in
till förhör, meddelade den spanmisstänkta för delaktighet i
ske inrikesministern Angel Aceterrorattacken i Madrid. Tre
bes vid en presskonferens på lörav de gripna är marockaner
dagskvällen.
och två indier.
Tillslaget mot de fem skedde
Inrikesministern Angel
efter att polistekniker lyckats
Acebes utesluter inte att det
desarmera en av de bomber som
kan finnas kopplingar till terinte exploderat. Den bestod
rornätverket al-Qaida.
bland annat av en mobiltelefon

Telefonen var kopplad till
sprängmedlet på ett sådant sätt
att bomben skulle utlösas av en
ringsignal. Men något gick fel
och bomben exploderade inte.
Genom mobiltefonens sim-kort
lyckades man spåra de gripna,
som man tror har varit inblandade i försäljningen av telefonen och någon sorts förfalskning eller manipulation av simkortet.
Ryggsäcken med bomben hit-

tades på ett av de drabbade tågen och deponerades efter terrordådet på en polisstation, likt
många andra väskor och paket
som man antog tillhörde offren
för terrordådet. Den outlösta
bomben upptäcktes när en mobiltelefon i ryggsäcken ringde.
Telefonen och den outlösta
bomben blev snabbt en viktig
ledtråd för polisutredarna, som
nu alltså förefaller ha lyckats
spåra åtminstone dem som sålt

telefonen. Om det också innebär att man definitivt kommit
de skyldiga till terrorattacken
på spåret återstår att se.
Inrikesministern Angel Acebes förklarade vid presskonferensen på lördagen att det fortfarande inte finns några bevis på
att det är al-Qaida som ligger
bakom, men att man inte utesluter det.
– Vi är bara i början av utredningen, men det här öppnar en

viktig möjlighet att gå framåt,
sade Acebes.
Han uppgav också att några
av de gripna kan ha anknytning
till militanta marockanska
grupper, men att det är för tidigt
att dra några säkra slutsatser,
skriver Reuters.
Även om lördagens gripande
kan peka i riktning mot al-Qaida
eller i vart fall bort från den baskiska terroristorganisationen
ETA har den spanska regeringen

C
M
Y
K

|5

FÖR UTRIKESREDAKTIONEN: L ARS BOSTRÖM,
inte släppt sinaCHEF
misstankar
mot gens terrorattack, som dödade
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ETA.
minst 200 och skadade upp
– Det här är en öppen utred- emot 1 500 personer.
ning som just startat. För tillfälDen marockanska regeringen
let pågår undersökningar i olika meddelade på lördagskvällen
byggnader och bostäder, sade att marockanska säkerhetsexinrikesminister Acebes.
perter ska resa till Madrid unETA har förnekat all inbland- der söndagen för att hjälpa till i
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utredningen.
ETA blev omedelbart den orJUAN FLORES
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Spansk polis grep fem misstänkta
De fem misstänkta greps i Madrid.

som skulle fungera som tidsgivare.

Tre marockaner och två indier misstänks för inblandning i terrordådet. Mobiltelefon kopplad till bomb som inte exploderat viktigt tekniskt spår.

Madrid
   begravde
sina offer

MADRID/STOCKHOLM. Spansk

polis har gripit fem personer
misstänkta för delaktighet i
terrorattacken i Madrid. Tre
av de gripna är marockaner
och två indier.
Inrikesministern Angel
Acebes utesluter inte att det
MADRID. Sent kvällen före
kan
finnas kopplingar till terdet
spanska riksdagsvalet
rornätverket
al-Qaida.
anklagade regeringspartiet
De fem misstänkta greps i MaPP oppositionen för odemodrid.
kratiska metoder och krävde
att pågående demonstration
utanför partiets högkvarter
skulle avbrytas. Oppositionen anklagar i sin tur PP för
att mörka uppgifter om terrorattentatet.

Samtidigt togs två spanska medborgare med indiskt ursprung in
till förhör, meddelade den spanske inrikesministern Angel Acebes vid en presskonferens på lördagskvällen.
Tillslaget mot de fem skedde
efter att polistekniker lyckats
desarmera en av de bomber som
inte exploderat. Den bestod
bland annat av en mobiltelefon
som skulle fungera som tidsgivare.

Telefonen var kopplad till
sprängmedlet på ett sådant sätt
att bomben skulle utlösas av en
ringsignal. Men något gick fel
och bomben exploderade inte.
Genom mobiltefonens sim-kort
lyckades man spåra de gripna,
som man tror har varit inblandade i försäljningen av telefonen och någon sorts förfalskning eller manipulation av simkortet.
Ryggsäcken med bomben hit-

tades på ett av de drabbade tågen och deponerades efter terrordådet på en polisstation, likt
många andra väskor och paket
som man antog tillhörde offren
för terrordådet. Den outlösta
bomben upptäcktes när en mobiltelefon i ryggsäcken ringde.
Telefonen och den outlösta
bomben blev snabbt en viktig
ledtråd för polisutredarna, som
nu alltså förefaller ha lyckats
spåra åtminstone dem som sålt

telefonen. Om det också innebär att man definitivt kommit
de skyldiga till terrorattacken
på spåret återstår att se.
Inrikesministern Angel Acebes förklarade vid presskonferensen på lördagen att det fortfarande inte finns några bevis på
att det är al-Qaida som ligger
bakom, men att man inte utesluter det.
– Vi är bara i början av utredningen, men det här öppnar en

viktig möjlighet att gå framåt,
sade Acebes.
Han uppgav också att några
av de gripna kan ha anknytning
till militanta marockanska
grupper, men att det är för tidigt
att dra några säkra slutsatser,
skriver Reuters.
Även om lördagens gripande
kan peka i riktning mot al-Qaida
eller i vart fall bort från den baskiska terroristorganisationen
ETA har den spanska regeringen

inte släppt sina misstankar mot
ETA.
– Det här är en öppen utredning som just startat. För tillfället pågår undersökningar i olika
byggnader och bostäder, sade
inrikesminister Acebes.
ETA har förnekat all inblandning i terrordådet.
ETA blev omedelbart den organisation som de spanska myndigheterna pekade ut som huvudmisstänkt bakom torsda-

gens terrorattack, som dödade
minst 200 och skadade upp
emot 1 500 personer.
Den marockanska regeringen
meddelade på lördagskvällen
att marockanska säkerhetsexperter ska resa till Madrid under söndagen för att hjälpa till i
utredningen.

Figueroa Bravo, ung byggnads- upp kistorna i rätt höjd, de ringen fortsatte huvudsakligen direkt efter valet bekräftar att
arbetare från Chile. Han var en skjuts in, nischen förseglas, att peka ut den baskiska separa- det är al-Qaida, sa 19-årige Javiav de 5 första identifierade off- luckan skruvas på.
tiströrelsen ETA som skyldig till er Rodriguez, som tänkte rösta
ren vid stationen El Pozo.
Det första arbetet med att attentatet. Även om också många på vänsterpartiet, Izquierda
I nästa rum ett ungt par som identifiera döda efter attentatet madridbor anklagat ETA sprider Unida
lämnade barnen i skolan och se- är nu avslutat. Mässhall 6 i Ife- sig misstron mot regeringspartiet
Yolanda Saez, 40, höll med
dan sa till varandra: ”Vi kan väl ma är tömd på kroppar; 40 har Partido Popular, PP. Man anser honom.
åka kommunalt i dag.”
fortfarande inget namn. För att tillvägagångssättet skiljer sig
–Om det är al-Qaida som ligDe fattas.
dem krävs det DNA- eller tanda- för mycket från ETA:s. En tales- ger bakom skulle det slå mot PP
Efter minnesceremonin körs nalys. 289 ligger skadade ligger man för ETA har dessutom tagit i valet. Det är ett skäl för dem att
kropparna till begravningsplat- kvar på sjukhus, 18 i kritiskt till- avstånd från dådet.
dölja det, sa hon.
sen. I Spanien är det långa läng- stånd.
–Jag tror att politikerna vet
PP-väljaren Carlos Erraiz
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–Det är många länder som är i
krig med Irak och Spaniens stöd
till USA har inte varit så utpräglat, tycker jag. PP har ingen
skuld i attentatet och jag skulle
inte rösta på annat sätt även om
jag visste att det var al-Qaida
som låg bakom, sa han.
Sent på lördagskvällen drevs
konflikten mellan PP och oppositionen till sin spets när ett par
tusen demonstranter samlades
utanför PP:s huvudkontor nära
Columbusplatsen. Det såg ut

som som ett välregisserat protestmöte. Kravallpolis i hjälmar
skyddade byggnaden, men
stämningen var avspänd. I slagorden krävde oppositionen att
PP skulle berätta hela sanningen om attentatet. Demonstranterna gjorde PP ansvariga för
terrorattentatet genom att premiärministern José Maria Aznar tvingat med landet i Irakkriget – trots att 90 procent av befolkningen var emot.
Vice premiärminister Maria-

no Rajoy kontrade genom att
anklaga oppositionen för odemokratiska metoder och anmäla det hela till valkommissionen,
som ska övervaka valen. Han
menade att demonstrationen
var ett led i ett politiskt spel.

Figueroa Bravo, ung byggnadsarbetare från Chile. Han var en
av de 5 första identifierade offren vid stationen El Pozo.
I nästa rum ett ungt par som
lämnade barnen i skolan och sedan sa till varandra: ”Vi kan väl
åka kommunalt i dag.”
De fattas.
Efter minnesceremonin körs
kropparna till begravningsplatsen. I Spanien är det långa längor av nischar.
Det går snabbt. En truck lyfter

–Det är många länder som är i som som ett välregisserat pro- no Rajoy kontrade genom att
krig med Irak och Spaniens stöd testmöte. Kravallpolis i hjälmar anklaga oppositionen för odetill USA har inte varit så utprä- skyddade byggnaden, men mokratiska metoder och anmäglat, tycker jag. PP har ingen stämningen var avspänd. I slag- la det hela till valkommissionen,
skuld i attentatet och jag skulle orden krävde oppositionen att som ska övervaka valen. Han
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På begravningsplatsen Tanatorio Sur utanför Madrid hölls på lördagen begravningar i alla de sextio små kapellen. Karla Jeria, med sitt kusinbarn Aitra, var svägerska till Héctor Figueroa Bravo. Han var ung byggnadsarbetare från Chile och en av de fem första identifierade offren vid
stationen El Pozo.

stationen El Pozo.
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ringen fortsatte huvudsakligen
att peka ut den baskiska separatiströrelsen ETA som skyldig till
attentatet. Även om också många
madridbor anklagat ETA sprider
sig misstron mot regeringspartiet
Partido Popular, PP. Man anser
att tillvägagångssättet skiljer sig
för mycket från ETA:s. En talesman för ETA har dessutom tagit
avstånd från dådet.
–Jag tror att politikerna vet
mer än vad de säger. Det skulle
inte förvåna mig om regeringen
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i valet. Det är ett skäl för dem att
dölja det, sa hon.
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Både militär och den franska polisens insatsstyrka Raid kallades in under attackerna.

n Terrordåd i Paris i natt
n Minst 158 har dödats
n Konserthus stormades
n Gränserna är stängda

president François Hollande har utlyst undantagstillstånd – något som inte har hänt i landet
på många decennier – och stängt gränserna.
Foto: JACQUES BRINON/AP

Paris är under attack –
flera skjutningar och
explosioner har ägt rum
i den franska huvudstaden.
Ett hundratal människor
hölls gisslan inne på konserthuset Bataclan – efter
att polisen stormat lokalerna uppges de ha hittat
minst 118 döda.
Ytterligare minst 40
personer dödades vid de
andra platserna som
attackerades.
En svensk har dött och
en skadats, uppger UD.
– De här terrorattackerna saknar motstycke,
säger president Hollande.

Flera personer ska ha
skjutits ihjäl på en restau-

rang som ligger i tionde
arrondissementet i Paris,
uppger flera vittnen på platsen. Två gärningsmän ska
ha öppnat eld med automatvapen.
BBC:s reporter på plats
uppgav att han såg ett tiotal
döda och skadade människor ligga på marken utanför restaurangen.
Konserthuset Bataclan
i elfte arrondissementet
attackerades några minuter
senare.

Flydde upp på taket
Gärningsmän höll minst
hundra personer gisslan
i konserthuset. Poliskällor
uppgav att 6–8 gärnings-

män befann sig inne i konserthuset.
Ett antal personer ska ha
lyckats fly upp på taket,
andra gömde sig inne
i byggnaden, enligt vittnen
som haft kontakt med dem
via sms.
Byggnaden omringades
av den franska polisens
insatsstyrka Raid och området runt om tömdes på
folk.
I konserthuset spelade
rockbandet Eagles of Death
Metal.

”Alla kastade sig ner”
Vittnet Louis uppger att
han befann sig inne på
Fortsättning på nästa sida S
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SKOTTLOSSNING, 22.00
EXPLOSIONER &
GISSLANDRAMA

En man öppnar eld med
automatvapen inne på en
restaurang i tionde arrondissementet, nära rue
Bichat, i centrala Paris.
Elva personer uppges
döda. Samtidigt ska be-

väpnade män skjutit och
ha tagit gisslan inne på
konserthuset Le Bataclan
där rockbandet Eagles of
Death Metal stod på kvällens program. Enligt fransk
polis har minst 26 personer dödats i olika skott-

lossningar och explosioner
runt om i Paris.
Minst 100
personer ska
ha tagits som gisslan på
konserthuset.
Mellan 35 och 40 ska ha
dödats i olika attacker.
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Vänskapsmatchen
mellan Frankrike och Tyskland har just avslutats då
högtalarna ber åskådarna
inne på fotbollsarenan
Stade de France att undvika vissa utgångar på

’VAR SOM I HELVETET’
S Fortsättning från förra sidan

Vid midnatt stormade
polisens
insatsstyrka
konsertlokalen och uppges ha dödat minst två
terrorister.
Inne i lokalen möttes
de av en massaker – poliskällor uppger för AP
att gärningsmännen ska
ha kastat någon form av
bomber mot konsertbesökarna och de ska också
ha skjutit med automatvapen.
Omkring 100 döda ska
ha hittats i konsertlokalen, enligt AFP.

”Bär ut skadade”
Aftonbladets fotograf
på plats, Nikolai Jacobsen, berättar att det är
fullt med poliser i området kring konserthuset.
– De håller på att bära
ut skadade och eventuellt
döda. Jag har sett minst
10-15 till synes livlösa personer som man burit ut.
Gärningsmännen verkar
ha gått in genom ett kafé
med samma namn som
ligger i anslutning till Bataclan, för att sedan gå in
i konserhuset.
Även
Aftonbladets
Linus Werner är på plats
i närheten av konserthuset Bataclan.
– Polisen har spärrat av
flera kvarter och man
kommer ingenstans. Det
är jättemycket poliser
och ambulanser, man får
inte gå någonstans.
Under samtalet med
Linus blir han beordrad
bort från platsen av polis.
– De skrek åt oss att försvinna.

Stormade hallen
Vid 23.30 ska polisen ha
stormat konserthallen,
enligt Aftonbladets utsände på plats.
– Under 2–3 minuter
hördes först granater explodera och sedan automateld, säger Aftonbladets fotograf Nicolai Jacobsen.
Då hördes granatexplosioner och automateld under några minuter.
En tredje skjutning ska
också ha inträffat.
Uppgifterna har ännu
inte bekräftats.
Vid fotbollsarenan Stade de France ska flera explosioner hörts samtidigt

som
Frankrikes
och
Tysklands landslag spelar en träningsmatch i
fotboll.
Enligt fransk polis ska
två självmordsbombare
ha utlöst bomber vid två
ingångar till arenan och
flera personer ska ha dött
i attackerna.

Hollande på plats
Frankrikes president
François Hollande ska
enligt Le Figaro ha evakuerats från arenan.
Strax efter klockan 23
rapporterades att publiken på Stade de France
blivit uppmanade att evakuera arenan, enligt Sky
News.
Det franska inrikesministeriet har inrättat en
särskild arbetsgrupp för
händelserna. Hollande
ska vara på plats vid inrikesministeriet, där ett
krismöte pågår.
Fransk militär har också kallats in till områdena runt Paris, enligt BBC.

Samband ej känt
Det är inte känt om det
finns ett samband mellan
skjutningarna och explosionerna. Vid 23.28 uppger vice borgmästaren i
Paris Patrick Klugman
att det är för tidigt att säga om attackerna var ”koordinerade terrorattacker men att det verkar så”,
rapporterar Telegraph.
AFP har tidigare rapporterat att fransk antiterrorpolis leder utredningen.
Vid 23.30-tiden rapporteras om ytterligare en
skjutning i shoppinggallerian Les Halles i centrala Paris, rapporterar flera internationella nyhetsbyråer.
Uppgifterna om hur
många skjutningar som
totalt har inträffat i Paris
går isär - men i natt rapporterades om att minst
140 personer ha dött i attackerna.

Niklas Eriksson

niklas.eriksson@aftonbladet.se

Kerstin Nilsson

kerstin.nilsson@aftonbladet.se

Erik Melin

erik.melin@aftonbladet.se

Sebastian Hagberg

sebastian.hagberg@aftonbladet.se

Caroline Hougner

caroline.hougner@aftonbladet.se

KONSERTHUSET STORMADES Brandmän rusar ut med en kvinna som skadats inne i konserthuset Bartacan. Vid midnatt
stormade polisens insatsstyrka konsertlokalen och uppges ha dödat minst två terrorister. ”Under 2–3 minuter hördes först grana-
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Vittnen berättar om
skräcken vid konserthuset : ”Ett blodbad”
Vittnesuppgifter från
konserthuset Bataclan
berättar om ett avskyvärt
terrordåd. Runt 100
personer har dödats bara
inne i konserthuset.
Radiojournalisten Julian
Pearce var själv på plats.
– Jag såg åtminstone 20
personer dödas och
skadas. Det var ett blodbad. Ett blodbad. De sköt
konstant under nästan 15
minuter, säger han till CNN.

berättar att det är fullt pådrag med poliser i området
kring konserthuset. Han beskriver polisen som mycket
tungt utrustade.
– De håller på att bära ut
skadade och eventuellt döda. Jag har sett minst 10-15 till
synes livlösa personer som
man burit ut. Gärningsmännen verkar ha gått in genom
ett kafé med samma namn
som ligger i anslutning till
Bataclan, för att sedan gå in
Under en konsert med
i konserhuset.
rockbandet Eagles of Death
Även Aftonbladets Linus
Werner är på
Metal, som skulle spelat på Deplats i närheten
baser i Stockav konserthuset
holm den 25 noBataclan.
vember, öppna– Polisen har
de
flera
spärrat av flera
gärningsmän
kvarter och man
eld.
Europe
kommer ingenstans. Det är jät1-journalisten
Julian
Pearce
temycket poliser
och ambulanser,
beskriver
gärningsmännen
man får inte gå
som unga.
Jesse Hughes och Matt någonstans.
Under samta– Ett flertal be- McJunkins uppträdde
väpnade
män med bandet Eagles of
let med Linus blir
han
beordrad
kom in under Death Metal.
Foto: AFP
bort från platsen
konserten. Två
eller tre män, utan mask, var
av polis.
beväpnade med vad som såg
– De skrek åt oss att förut att vara kalasjnikovs och
svinna.
sköt blint mot publiken. Det
Rådet: Håll nedsläckt
varade i tio eller 15 minuter.
Det var extremt våldsamt
Svenska Marianne Eklund
och panikslaget.
sitter på en restaurang en bit
ifrån de platser där skott”Hade inga masker”
lossning förekommit, men
Gärningsmännen
ska
märker tydligt av händelserenligt vittnen ha skrikit ”Alna.
lahu akbar” samtidigt som
– Vi befinner oss cirka 1,5
de sköt in i publiken, rapporkilometer bort, men vi
terar nyhetsbyrån AFP.
släpps inte ut från restaurangen. Alla ombeds att
Ett stort antal personer
befaras ha dödats.
stanna kvar och restaurang– Jag såg åtminstone 20
er i området har blivit tillpersoner dödas och skadas.
sagda att låsa och hålla nedsläckt.
Det var ett blodbad. Ett blodbad. De sköt konstant under
Utanför på gatan har en stor
nästan 15 minuter. Jag har flemängd polis- och andra utra vänner som fortfarande är
ryckningsfordon kört förbi.
inne i huset. De är inte säkra
– Och skrämda människor
utan gömmer sig i små
har fått komma in i restaurangen. Det är en mycket
utrymmen och skickar sms
till mig. De vill att polisen
stressad och nervös stämning,
säger
Marianne
går in.
CNN: Var terroristerna
Eklund.
maskerade?
STOCKHOLM
PARIS
– Nej, de hade inga masker,
och de pratade inte med
varandra. Jag såg ansiktet på
en av dem. Det var en ung
kille, max 25 år. En helt vanlig
kille.

”Sett 10–15 livlösa”
Utanför konserthuset befinner sig Aftonbladets fotograf Nikolai Jacobsen. Han

Text: Erik
Melin

erik.melin
@aftonbladet.se

NIkolai
Jakobsen

Foto:

bilder
@aftonbladet.se

TERRORN VID BATACLAN Vittnesuppgifter i natt berättar om skräcken vid konserthuset Bataclan där runt 100 personer

befaras ha dödats efter att gärningsmän stormat lokalen och öppnat eld. Vittnen uppger att gärningsmännen skrikit ”Allahu akbar” samtidigt som de
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HOLLANDE PÅ ARENAN Frankrikes president Francois Hollande befann sig på Stade
de France när attackerna började.
Foto: JB AUTISSIER

Världsledare som Angela Merkel, Vladimir Putin och Barack Obama uttalade sig.

Dåden i Paris fördöms av
världens ledare: Omänskligt
Minst 140 människor har
dödats i terrorattackerna i
Paris.
– Det är en mardöm. En
terrorattack av icke tidigare skådat slag, säger
Frankrikes president
François Hollande.
Terrordåden väcker
avsky i hela världen.
– En attack på hela
mänskligheten, säger
USA:s president Barack
Obama.

Omkring 100 människor
har hittats döda i konserthuset Bataclan. Hur många
som totalt dött i raden av
terroristattacker i Paris är i
skrivande stund inte känt.

Självmordsbomber
På fotbollsarenan Stade
de France satt Frankrikes
President François Hollande när två självmordsbombare detonerade bomber vid
arenan. Han evakuerades
snabbt och fördes till inri-

kesministeriet. I ett direktsänt tal uttryckte han bestörtning.
– Det är en mardöm. En
terrorattack av icke tidigare
skådat slag.
Samtidigt förklarade han
undantagstillstånd
och
stängde Frankrikes gränser.

Stor avsky
Attackerna väcker stor
avsky bland världens ledare.
– Det här är en attack som
inte bara riktar sig mot Paris, inte bara mot det franska
folket utan är en attack på
hela mänskligheten och de
värden som vi delar, säger
Barack Obama i ett tv-sänt
tal.
I talet beskriver han också nyheten om attackerna
som hjärtskärande.
Tysklands förbundskansler Angela Merkel fördömer
även hon attacken.
– Nu finns mina tankar hos

Säpo följer utvecklingen i
Paris men hotbilden mot
Sverige är hittills oförändrad.
Det uppger myndigheten
för Aftonbladet natten mot
lördag.
Stefan Löfven.

Säkerhetspolisen bedömer inte att hotbilden mot

alla offer för dessa terroristattacker, och hos deras
familjer och alla Paris invånare.
Storbritanniens premiärminister David Cameron
sände även han sina och
britternas tankar till Paris.
”Jag är chockad av händelserna i Paris i natt. Våra tankar och böner är hos det
franska folket. Vi ska göra
vad vi kan för att hjälpa till”,
skriver han på Twitter.

Erbjuder sitt stöd
Rysslands president Vladimir Putin uttalar sig genom den
statliga nyhetsbyrån
Tass.
– Det här
är omänskliga mord.
Han erErik
bjuder sitt
Melin
stöd
till erik.melin
Hollande. @aftonbladet.se

FLERA TIDIGARE TERRORDÅD Räddningspersonal i Paris i går efter terror-

Säpo: Oförändrad hotbild

Sverige har förändrats
efter attentaten i Paris, som
dödade minst 140 människor.
Det säger Clas Ohlson,

operatör vid Säpos kommunikationscentral, till Aftonbladet natten mot lördag.
– Vi följer händelserna i
Paris, men vi har inte fått

någon information från
svenska myndigheter, säger
han.
Under kvällen och natten
uttryckte flera svenska po-

litiker sin avsky mot dåden.
”Med chock och sorg
mottar vi rapporterna från
Paris och följer utvecklingen minut för minut. Jag tän-
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SÖRJANDE I JANUARI Minnet av de mördade på satirtidningen Charlie Hebdo hedrades utanför franska konsulatet i Barcelona strax efter händelsen i januari i år.

ATTACKER
I FRANKRIKE

Fredagskvällens händelser i
Paris är de senaste i raden
av terrorattentat på fransk
mark:
n 19 mars 2012: Mohammed Merah, en ung franskalgerisk radikaliserad islamist stormade en judisk
skola i Toulouse och mördade tre barn och en rabbin.
n 7 januari 2015: Tolv personer dödades och elva
skadades när bröderna
Said och Cherif Kouachi attackerade satirtidskriften
Charlie Hebdos redaktion
och öppnade eld.
n 9 januari 2015: Amedy
Coulibaly tog 16 personer
som gisslan i en judisk mataffär och krävde att gärningsmännen från attacken
mot Charlie Hebdo skulle
släppas fria. Han dödade fyra ur gisslan och sköt också
ihjäl en polis.Samtliga tre
gärningsmän dödades av
polisen i samband med ingripanden efter dåden.
n 21 augusti 2015: Två personer skadades allvarligt
när en man öppnade eld på
ett tåg mellan Amsterdam
och Paris.
Källa: TT

attackerna. Frankrike har utsatts för blodiga dåd vid flera gånger tidigare.

tbild

mot Sverige
ker på och känner starkt
med offren, deras anhöriga och det franska folket.
Vi står enade med Frankrike i denna mörka stund”,

skriver
statsminister
Stefan Löfven i ett pressmeddelande.
Inrikesminister Anders
Ygeman (S), skriver att

Det hann inte gå ett
år efter Charlie Hebdo
Ännu en gång skakas Paris
av vad som tycks vara en
samordnad serie av terrordåd.
Det är tredje gången i år –
och de blodigaste någonsin.
Och ännu är såren efter
attacken mot satirtidningen
Charlie Hebdo, som väckte
vrede över hela världen tidigare i år, inte läkta.

”Som en mardröm”.
”Total skräck”.
Skjutningarna och explosionerna runt om i Paris sent i
går kväll sprider fasa och bestörtning i Frankrike.
På Twitter och Facebook
spreds snabbt bilder på offer,
liggande på gatan, och kommentarerna talade sitt tydliga
språk:
Chock, skräck – och förtvivlan.
President Francois Hollande, som befann sig på arenan
Stade de France för att följa
fotbollslandskampen mellan
Frankrike och Tyskland, evakuerades omedelbart och
skyndade till inrikesministeriet för ett krismöte.

Väckte vrede
Foto: AFP

han känner vrede efter
händelserna.
”Känner sorg och vrede
över
de
fasansfulla
terrordåden i Paris Tankarna går till de drabbade,
skriver han på Twitter.

Sebastian Hagberg

sebastian.hagberg@aftonbladet.se

Foto: AP

Frankrike är redan hårt
drabbat av terrordåd.
Den blodiga attacken mot
satirtidningen Charlie Hebdo
i januari i år väckte vrede och
fasa över hela världen.
Det är bara tio månader
sedan. Orden ”Je suis Charlie”, ”Jag är Charlie” spreds
som en löpeld och blev en
symbol för tryckfrihet och so-

lidaritet och mot terrorism.
I Sverige, Storbritannien
och i en rad andra länder fördömdes dåden, som totalt
krävde tolv människors liv,
varav två poliser, nio redaktionella medarbetare och en
vaktmästare.
Det var – tills nu – det dödligaste terrordådet i Paris
sedan 1961.

Sköt ihjäl elva
Vid lunchtid den 7 januari
tog sig två beväpnade gärningsmän, bröderna Kouachi,
in på tidningens redaktion i
centrala Paris.
Där pågick ett veckomöte
och fem minuter senare hade
gärningsmännen skjutit ihjäl
elva personer där inne.
På väg därifrån stoppades
flyktbilen av en polisman,
som skottskadad föll till marken.
När han låg på marken gick
gärningsmännen fram och
sköt honom i huvudet, inför
flera vittnen.
På kvällen utlyste president
Hollande tre dagars landssorg.
Över 3 000 poliser deltog i
jakten på mördarna, en jakt
som pågick i två dygn.
Dagen efter attacken skjuter en annan gärningsman
från samma terroristcell ihjäl
en polis utanför en judisk skola i Parisförorten Montrouge
och skadade en annan person
svårt.
Följande dag lyckades polisen ringa in bröderna Koua-

chi, som då tog en person som
gisslan i ett industriområde
norr om Paris.
I ett försök att frita sina
kamrater tog samme man som
dagen innan dödat en polis,
under fredagen 16 personer
som gisslan i en judisk matbutik i Paris.
Gärningsmannen krävde
att insatsstyrkan skulle släppa de två bröderna – annars
skulle han avrätta sin gisslan.
Samtidigt som polisen stormade industrilokalen stormades även matbutiken.
Fyra personer i gisslan
dödades av gärningsmannen,
som liksom de två bröderna
sköts ihjäl av polisen.

Tågade för frihet
Dagarna efter attentaten
deltog miljoner människor i
Frankrike och runt om i världen i manifestationer.
I Paris tågade över en och
en halv miljon människor för
frihet längs Boulevard de la
Voltaire, däribland president
Hollande, Storbritanniens
premiärminister David Cameron, Tysklands förbundskansler Angela Merkel och
Sveriges
statsminister
Stefan Löfven.
Samma Paris där nya
dödsoffer i
går kväll låg Kerstin
på gatorna Nilsson
runt om i sta- kerstin.nilsson
@aftonbladet.se
den.

WOLFGANG HANSSON: SKRÄMMANDE SÅRBARA SAMHÄLLEN n VÄND
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21.40 hörs de första
skotten från konserthallen Bataclan. Tre terrorister med kalasnjikovs och
bombvästar har tagit sig in
genom huvudingången efter
att ha dödat vakterna.
21.40–22.00: Terroristerna skjuter mot
publiken och skapar panik.
Bandmedlemmarna
och delar av publiken
flyr ut bakom scenen.
Folk med balkongplatser flyr och försöker
gömma sig på toaletterna,
taket eller vinden.
22.30 skjuter gärningsmännen återigen
mot de som ligger på golvet
framför scenen, innan de tar
sig vidare i byggnaden, upp
för trappan till nästa våning.
23.00 utökar polisen avspärrningen utanför och
strax efter midnatt stormar
insatsstyrkan konserthallen.
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JAGAR
I GRANNLANDET
Spåren efter de misstänkta terroristerna bakom attentaten i Paris pekar mot grannlandet Belgien. I samband med insatsen vid pendeltågsstationen i Bryssel-

INGÅNG

1
2

4

Här slår polisen till mot den
misstänkte terroristen – allt
fler spår pekar mot Belgien
MOLENBEEK. Mitt bland pend-

lare, boende och lekande
barn grep polisen en av de
misstänkta terroristerna.
Med dragna vapen
tvingade civilpoliser ner
honom nära tågstationen
i Molenbeek utanför
Bryssel.
– Det var mycket folk
i rörelse som chockades
av den plötsliga aktionen,
säger René som bor nära
stationen.

Jakten på de misstänkta
terroristerna går vidare
i Paris med omnejd, men allt
fler spår pekar mot grannlandet Belgien och Molenbeek, en förort till Bryssel.
Bilarna som terroristerna
färdades i under attackerna
i fredags hade belgiska skyltar och var hyrda i Brysselområdet. I de beslagtagna
bilarna hittade polisen,
utöver ammunition och
automatgevär, en parkeringsbiljett från just Molenbeek. Förorten ligger strax
utanför Bryssel och är,
enligt flera personer i området, mycket segregerad.
Pendeltågsspåret
delar
samhället – i mer än en
bemärkelse.

Sociala skillnader
På den ena sidan, där
den misstänkte terroristen
greps, bor många barnfamiljer och arbetslösheten
är förhållandevis låg.
På den andra sidan är det
betydligt tuffare.
– Där är det mycket sociala problem och mycket narkotikaförsäljning. Det är
också mycket bråk, berättar

Förorten Molenbeek är väldigt segregerad.
en Molenbeeksbo som vill
vara anonym.

Bror till den jagade
I samband med insatsen
utanför pendeltågsstationen gjorde den belgiska
polisen fler razzior i närområdet och grep ytterligare personer som misstänks
ha kopplingar till terrordådet.
Totalt har sju misstänkta
terrorister gripits i Molenbeek och områdena kring
Bryssel. En av de gripna
i Belgien misstänks ha flytt
dit efter massakern i Paris.
Han är bror till Salah
Abdeslam, 26-åringen som
jagas av fransk polis och
Interpol, misstänkt för
inblandning i terrorattentaten. Bröderna hade också
en tredje bror som sprängde sig själv i bitar med ett
bombbälte vid restaurang
Le Comptoir Voltaire.

René och flera andra i området var det mycket folk
vid mataffären när polisen
slog till. Och på fotbollsplanen pågick en välbesökt
match mellan två pojklag.
En man hörde att flera
trodde att det var något
slags skämt när insatsen
genomfördes.
– Jag tror ingen riktigt
förstod vad som hände när
polisen slog till. Jag såg det
inte själv, men det var tydligen civilklädda poliser med
pistoler som tryckte ner
honom på backen.

4

3
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21.40: Första skotten
00.20: Minst 89 döda

”Man skäms”
Nu är torget fyllt av de
stora tv-kanalernas bussar
och medier från hela världen som rapporterar från
staden där flera av de som
misstänks för de fasansfulla
dåden i Paris har levt och nu
gripits.
Många är rädda och obekväma med att prata med
medier.
– Man skäms för detta. Att
det händer här där vi bor är
hemskt, säger en Molenbeekbo.

På plats i Molenbeek

”Fattade inte”
Ett stenkast från stationen där ett av gripandena
har skett ligger en Lidlbutik
och åt andra hållet en fotbollsplan, i skuggan av två
femtonvåningshus. Enligt
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15
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Foto: Krister
Hansson
krister.hansson
@aftonbladet.se

Oskar
Forsberg

oskar.forsberg
@aftonbladet.se

Isobel Bowdery, 22, har skrivit ett långt inlägg på Facebook om de fruktansvärda scenerna inne på Bataclan.

Foto: PRIVAT

Isobel, 22, spelade död i över en timme
– överlevde blodbadet på konserthuset
Isobel Bowdery, 22, befann sig inne på Bataclan
när terroristerna slog till.
Nu berättar hon om de
fasansfulla minuterna –
och hur hon först trodde att
skotten tillhörde showen.

de skjuta trodde hon att
skotten tillhörde showen.

Medan hon låg där gick
gärningsmännen omkring
likt ”gamar” på jakt efter sitt
”Sköts framför mig”
nästa byte.
”Vi var naiva och trodde
Isobel Bowdery skriver
att det tillhörde konserten. vidare om hur polisen kom
Det var inte bara en terro- in i lokalen och lyckades
”Du tror aldrig att det ska ristattack. Det var en mas- rädda hundratals männisaker. Dussintals männi- skor. Hon hyllar också
hända dig.”
Så inleder 22-åriga Isobel skor sköts framför mina främlingarna som tog hand
Bowdery sitt långa inlägg på ögon. Pölar av blod fyllde om henne under de 45 miFacebook om dramatiken golvet. Skrik från vuxna nuter som hon trodde att
som utspelade sig inne på män som höll om sina döda hennes älskade hade dött.
Bataclan, konserthallen flickvänners kroppar skar Vännerna gick och köpte
i Paris där terroristerna genom den lilla lokalen”, nya kläder så att hon inte
dödade minst 89 personer skriver hon i inlägget.
behövde ha på sig de blodiMEDautomatvapen.
DRAGNA VAPEN Polisen
slog
till utanför
pendeltågsstationen
med
Hon
låtsades
vara
död ga hon bar. i Molenbeek och
tvingade
ner den
misstänkte
Mataffären
ligger precis bredvid och ett stenkast
Hon dansade
och
skratta- terroristen.
i över en timme,
höll andan,
de tillsammans med sina försökte att inte röra sig. ”Aldrig hända igen”
”Ni gör att jag tror på att
vänner. När männen kom ”Jag hade otrolig tur som
in genom dörren och börja- överlevde.”
den här världen har poten-

tial att bli bättre. Att aldrig
låta det här hända igen”,
skriver hon och tillägger att
största delen av inlägget
går till de personer som
dödades.
”När jag låg där på golvet
i okända personers blod
väntandes på kulan som
skulle släcka mina blott
22 år, så såg jag framför mig
ansiktena på alla som jag
någonsin älskat och viskade ’jag älskar er’”.
Isobel Bowderys inlägg
hade i går delats över
500 000 gånger och gillats
av 1,6 miljoner människor
på Facebook.

Niklas Svahn

niklas.svahn@aftonbladet.se

”PÖLAR AV BLOD FYLLDE GOLVET

  

Gilles Leclerc och Marianne Labanane inne
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dog i massakern i konserthuset Bataclan. När fredagen den 13:e var över låg bara orörliga kroppar, badande i blod, kvar på golvet framför scenen.

Foto: MIRRORPIX

Tog selfie med sin flickvän före dådet – Gilles, 32, saknas än

SAINT-LEU-LA-FORET. Gilles
Leclerc, 32, tog en selfie
med sin flickvän Marianne
Labanane på Bataclan
strax innan terroristerna
stormade in.
Marianne överlevde
attacken – men Gilles har
varken hittats eller identifierats.
Hans förtvivlade mamma Nelly vädjar nu till myndigheterna.

Nelly Leclercs blomsteraffär ligger i Saint-Leu-laForet, en villaförort norr om
Paris. I fredags var hennes
son Gilles, 32, på konserten
med Eagles of Death Metal
på Bataclan i Paris.
Det är ännu oklart om
hennes son är i livet eller
om han dödades i attacken.
– Jag hoppas att det fortfarande finns personer i livet
som ännu inte identifierats

eller gett sig till känna och att
han är en av dem, säger hon.
– Jag ägnade hela lördagen åt att sitta i telefon men
ingen vet någonting, säger
hon till Le Parisien.

Tända ljus utanför
Gilles flickvän Marianne
kunde tidigt i går morse
sammanföras med sina anhöriga. Hon är fortfarande
svårt chockad.

Nelly var på plats i sin
blomsteraffär i går förmiddag. Utanför har flera boende i området tänt ljus och
lämnat blommor. I ett av
skyltfönstren sitter en bild
på Gilles och Marianne. Bilden, en selfie, är tagen inne
på Bataclan bara någon timme innan terroristerna stormade in och började skjuta.
– Jag känner familjen
mycket väl, säger en kvinna

som kommer förbi när
Aftonbladet är på plats.
Hon tänder ett ljus och
ställer det nedanför skyltfönstret.
– Det är så förfärligt. Jag
hoppas hon hittar sin son,
säger hon.

Har flera tatueringar
Nelly har varit i kontakt
med polisen flera gånger
och har även gått ut i lokala

medier med sin sons signalement.
– Han har flera tatueringar. En korp på bröstet och
fyra äss på vaden. Det kan
hjälpa dem att identifiera
honom, säger hon.
I går förmiddag samlades
omkring 100 personer utanför blomsteraffären för att
visa stöd, enligt Le Parisien.

Oskar Forsberg

oskar.forsberg@aftonbladet.se

OFFER FÖR ATTACKEN n VÄND
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Den här bilden ska finnas dold på dokumenten för att en svart sida ska generera fyra
plåtar annars blir det fel i överföringssystemet.
Hälsar
Björne
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Den här bilden ska finnas dold på dokumenten för att en svart sida ska generera fyra
plåtar annars blir det fel i överföringssystemet.
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Björne
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TERRORN I PARIS

Stoppades
– men fick
åka vidare
Den här bilden ska finnas dold på dokumenten för att en svart sida ska generera fyra
plåtar annars blir det fel i överföringssystemet.
Hälsar
Björne

TERRORN I PARIS
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PÅ FLYKT I TRE DYGN Salah Abdeslam ska ha plockats
upp i bil direkt efter attentaten i Paris. På väg tillbaka till
Belgien stoppades bilen enligt uppgift av polisen – men då
var Salah ännu inte efterlyst.

n Jagade terroristen var ännu inte
efterlyst – och kom undan n Tredje
brodern släppt: Jag visste ingenting
Världens mest jagade man
har nu varit på flykt i över
tre dygn.
Han ska ha plockats upp
av två män i en bil direkt
efter attentatet i Paris.
De stoppades av polisen
på väg tillbaka till Belgien.
Men terroristen var
ännu inte efterlyst – och
fick åka vidare.

Abdelhamid Abaaoud, 27, pekas ut som spindeln i terrornätet och beskrivs som en av de mest aktiva IS-bödlarna i Syrien.

Belgaren Abdelhamid Abaaoud, 27, kopplas
till Paris – och fem andra IS-attacker i Europa
Han sägs kunna knytas till
minst sex terrorattacker
och är dömd till 20 års
fängelse i sin frånvaro.
Han kidnappade sin
13-årige lillebror till IS.
Abdelhamid Abaaoud,
27, pekas ut som den blodbesudlade spindeln i nätet
bakom massakrerna
i Paris.
”Turistterrorist” kallar
han sig på Facebook.

i Syrien. En skrattande man
som släpar döda ”fiender till
islam” efter en pickup och
slänger de stympade kropparna i en grop på en åker.
Bland offren finns en ung
pojke som nyss burit tallrikar i ett kök.

Utbildade jihadist

attackera ”något enkelt”
som en konsertsal.
SDirekt knuten till Sid
Ahmed Ghlam, som greps
inför ett terrorförsök i april
i Paris, i en bil full med vapen.
SAktiv i ett överfall med
automatvapen mot poliser
i Verviers i Belgien i januari. Två terrorister sköts till
döds. Abaaoud undkom och
ska ha flytt till Syrien.
SVia telefonavlyssning
kunnat knytas till Mehdi
Nemmouche, som i maj 2014
attackerade judiska museet
i Bryssel. Han sköt ihjäl fyra
och greps efter en vecka.

Franska nättjänsten RTL
beskriver 27-åringen som
”en av de mest aktiva IS-bödlarna” i Syrien. I IS tidning
Dabiq har han själv berättat
om bland annat flykten efter
attentatet i Verviers:
– Jag klarade att ta mig hit
trots att flera underrättelsetjänster jagade mig, säger
Abaaoud till Daqib.
– Mitt namn och min bild
fanns överallt och i alla
nyhetssändningar. Trots det
kunde jag uppehålla mig
i deras hemland (Belgien,
reds anm), planlägga operationer och försvinna.
Vid minst ett tillfälle ska
Abaaoud ha stoppats av
polis, utan att bli igenkänd
trots att han var efterlyst.

Nu kopplar fransk och belgisk underrättelsetjänst och
polis 27-åringen till minst
Abdelhamid Abaaoud, sex IS-attacker i Europa.
belgare och från brysselförEnligt källor till bland
orten Molenbeek, är hjär- annat nyhetsbyråer, franska
nan bakom alla attackerna och belgiska tidningar och
i Paris – och den som gav belgiska tv-bolaget RTBF,
ordern till de tre grupperna är Abaaoud känd som:
med terrorister. Det uppger
SHjärnan bakom attenta- Kidnappade lillebror
en källa närstående till den ten i Paris i fredags.
Terrorhjärnan Abaaoud
franska underrättelsetjänsSDirekt knuten till Ayoub är känd jihadist sedan länge.
ten, enligt nyhetsbyrån AFP. El-Khazzani, som avväpna- Enligt belgiska RTBF dömHan ska nu befinna sig des och greps innan han des han i juli i år– i sin fråni Syrien, men tros ha rest hann genomföra en massa- varo – till 20 års fängelse för
ker på
ettav
tågBryssels
mellan Bryssel
terrorrekrytering.
Han är Saint-Pierre d’Uccle.
minst en gångsrik
gång till Belgien
elev, och gick
i en
mest prestigefyllda
gymnasieskolor,
för att aktivt
delta i attentat.
i augusti.
ocksåi januari.
polisanmäld
av sinskaffa vapen och ett säkert
Abaaoud
ska ha flyttoch
tillParis
Syrien
efter ett dåd i Belgien
”Vi kunde
För svenska tv-tittare
SDen som militärt ut- egen far, för kidnappning av
hus
medan
vi
planerade
våra
operationer
mot
korsfararna”,
har
han
sagt i IS egen tidning Dabiq.
presenterade sig Abaaoud bildade Reda Hame, en sin 13-årige lillebror. Pojken
redan i januari år. Då visade fransk jihadist som greps ska ha förts till Syrien och
Arne
Gustaf
SVT:s ”Agenda” en film han den 11 augusti. Hame har har synts på bild med autoHöök
Tronarp
tagit med sin mobilkamera, uppgett i förhören att han matvapen – kallad ”världens arne.hook
gustaf.tronarp
på IS-kontrollerat område instruerats av Abaaoud att yngste jihadist”.
@aftonbladet.se
@aftonbladet.se
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Två av terroristerna
i Paris var bröder och bosatta i Belgien. Den äldste,
31-årige Ibrahim Abdeslam,
dog när hans bombbälte
detonerade.
Nu jagar polisen den yngre, internationellt efterlyste Salah Abdeslam, 26. Han
ska, enligt franska Libération, ha plockats upp av två
andra män i en grå VW Golf
kort efter attentatet.
Bilen fångades av övervakningskameror på väg till
den franska huvudstaden.
På vägen tillbaka, på lördagsmorgonen, stoppades
männen och kontrollerades
av franska gendarmer. Men
de fick åka vidare eftersom
26-åringen ännu inte var
efterlyst.
Bilen återfanns i stadsdelen Molenbeek i utkanten
av Bryssel.

Greps – och släpptes
Sju greps när polisen
senare slog till mot adresser
i stadsdelen. Männen som
plockade upp 26-åringen
i Paris var bland de sju.

Mohammed Abdeslam säger
sig vara chockad av dåden.
En annan av de som greps
är bror till de två terroristbröderna. Han släpptes
efter förhör och mötte i går
medierna utanför familjens
hem i Bryssel.
– Min familj och jag hade
ingen aning om att de var
i Paris. Mina föräldrar är
verkligen chockade, säger
Mohammed Abdeslam.
Han säger att han blev
lika chockad över attackerna som alla andra, skriver
The Telegraph. Och han
förnekar all kännedom om
var hans 26-årige bror kan
vara.
– Vi vet inte var han är och
vi har ingen information,
säger brodern, enligt The
Guardian.

Försvarar terroristen
I en intervju med den
belgiska tidningen Het
Laatste Nieuws försvarar
familjen självmordsbombaren Ibrahim Abdeslam. De
hade märkt att 31-åringen
radikaliserats, men tror inte
att han planerat ett attentat.

– Bara det faktum att
självmordsbältet utlöstes
utan att någon annan dog
säger mycket, säger en
talesperson för brödernas
mamma enligt Het Laatste
Nieuws.
Familjen träffade de två
bröderna bara ett par dagar
före attacken. De märkte
inget ovanligt.

Vill lämnas ifred
Mohammed Abdeslam
säger att han inte känt till att
hans bröder radikaliserats
och att han ”tänker på offren”. Han berättar att han
arbetar i stadshuset.
– Jag vill bara bli lämnad
ifred. Jag har blivit förhörd
av polisen och släppt. Alla
här vet vad jag är – och inte
är – kapabel till, säger han
enligt The Telegraph.
Mohammed Abdeslam
och fyra andra släpptes
i går. Ingen av dem är misstänkta för inblandning
i Parisdådet.
De två männen, i bilen
som
plockade
upp
26-åringen efter attentatet,
är anhållna och misstänkta
för terrorbrott.
Fem av attentatsmännen
har nu identifierats, skriver
Libération.

Jon Demred

jon.demred@aftonbladet.se

Monika Israelsson

monika.israelsson@aftonbladet.se

Victor Stenquist

victor.stenquist@aftonbladet.se

”FRANKRIKE, VI ÄR I KRIG” n VÄND
HAN KALLAR SIG ”TURISTTERRORIST” Terrorhjärnan
Abdelhamid Abaaoud, 27, är född och uppvuxen i Belgien med
marockanska föräldrar. Han har beskrivits som en glad och fram-
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