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Teknologin har gjort det lättare att nå ut till länder och regioner över hela världen. Det har resulterat 
i att media har kunnat lämna det lokala planet och nå ut till en större marknad än någonsin. I den 
här uppsatsen kommer vi att granska hur mediebolagens produktioner ändras när de når ut till 
främmande områden för att fungera på den nya marknaden. Uppsatsen tittar också på hur 
nyhetsbolag bevakar olika händelser beroende på om den utspelar sig på ett lokalt eller globalt plan.  

Resultatet pekar på att de främsta anpassningarna görs på grund av respekt mot gamla traditioner 
som religion. Vid nyhetsbevakningen hos mediebolagen är det tydligt att mallar för nyhetsvärdeinger 
stämmer väl överrens med hur bevakningen görs. 
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1 Inledning 
Genom att teknik- och kommunikationsmöjligheterna har genomgått den utvecklingen den har, har 
avstånden i världen minskat. Det är nu möjligt att på ett par timmar besöka en annan kontinent och 
när man väl är där, kan man fortfarande hålla kontakten med sina vänner hemma genom telefoni 
och Internet.  Detta innebär att kulturer som aldrig annars hade träffats nu kan träffas och samtidigt 
exponeras för främmande tankar och idéer. Ur en kommersiell synvinkel innebär detta att företag 
eller organisationer kan nå ut med sina produktioner till en större och kanske till och med en helt ny 
målgrupp.  

Det mänskliga kulturarvet sträcker sig tusentals år tillbaka och varje individs moral och etik grundar 
sig i detta kulturarv. Mänskliga grupperingar har kunnat leva isolerade och långsamt utvecklat sina 
egna tankar. Den tekniska utvecklingen har varit betydligt snabbare än så och detta kan leda till en 
konflikt som på ett eller annat vis måste lösas. Det är detta som kommer att belysas i den här 
uppsatsen. Grovt kan detta kallas för censur, vi har valt att kalla det anpassning av en produktion.  

Fokus har lagts på en amerikansk satir-TV-serie, två tidskrifter och tre webbaserade tidningar.  
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2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att analysera och tolka den anpassning som görs av medieproduktioner som 
importeras från andra länder till ett land som har en annan uppfattning på vad som anses vara 
lämpligt att visas. Fokus kommer att ligga på produktioner från västvärlden som importerats till 
Mellanöstern1. Förståelsen kommer att granskas ur tre perspektiv; Staten, pengar och publiken.  

Uppsatsens syfte är också att skapa en förståelse för hur tre olika nyhetsbyråer på tre olika 
kontinenter bevakar samma nyhetsincident. Denna förståelse kommer att skapas genom en 
innehållsanalys och utifrån tidigare forskning kring nyhetsvärderingar.  

De frågor som kommer att besvarar är alltså:  

• Hur stort inflytande har staten, pengar och publiken på medieproduktioner?  

• Vad är det som styr den här anpassningen? 

 

                                                 
1Mellanöstern betecknar de länder i sydvästra Asien, de länder belägna på den arabiska halvön och Turkiet, Syrien, 
Libanon, Israel, Egypten, Jordanien, Irak, Iran och de palestinska områdena på västbanken och Gazaremsan. 
(Nationalencyklopedin 2007) 
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3 Tidigare forskning 

3.1 Nyhetsvärdering 

Medieforskaren Håkan Hvitfelt har satt ihop tio punkter som mäter nyhetsvärde hos en händelse. 
Punkterna berättar sannolikheten för att en nyhet skall publiceras och att den hamnar på förstasidan:  

 

1. ” politik, ekonomi samt brott och olyckor och 

2. om det är kort geografiskt avstånd till 

3. händelsen och förhållanden som 

4. är sensationella och överraskande 

5. handlar om enskilda elitpersoner och  

6. beskrivs tillräckligt enkelt men 

7. är viktiga och relevanta 

8. utspelar sig under kort tid men som ett del av ett tema 

9. samt har negativa inslag 

10. och har elitpersoner som källor. ” (Hadenius & Weibull 2003: 346-347) 

 

Den norska journalisten Olav Njaastad berättar om ett flertal begrepp som definierar en nyhet i sin 
bok TV-journalistikk. Chefsredaktören Charles A Dana, som drev New York Sun från 1869 till 1897 
hade följande definition på vad som är en nyhet:  

”Allt som intresserar en større del av befolkningen og som ikke tidligere har væ kjent for 
dem” (Njaastad 1999 s. 31) 

Vidare skriver Njaastad: 

 

”En av Danas underordnede i New York Sun, redaktør John B. Bogart, spritet opp 
debatten med følgende kommentar – som er blitt en klassiker: ”Når en hund biter en 
mann, da er det ingen nyhet fordi det skjer så ofte, men dersom en mann biter en hund, da 
er det en nyhet.” ” (Njaastad 1999 s. 31) 

 

Njaastad har, i stil med Hvitfelt satt upp ett par punkter över vad som blir en nyhet:   

 

• ”Nærhet i tid 

• Konsekvensnærhet 

• Nærhet i geografi 

• Kulturell nærhet 
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• Fødelsesmessig nærhet” (Njaastad 1999 s. 36) 

 

Djupare förklarat menar Njaastad att Nærhet i tid betyder att nyheten skall vara så färsk som möjligt. 
Det skall helst vara något som har hänt precis just nu framför något som hände igår eller förra 
veckan. Beslut som fattas av ett högre organ som påverkar stora delar av en grupp eller befolkning 
har en stor konsekvensnærhet – alltså att många berörs av det beslut som fattas och är därför 
intresserade av det. Det som händer geografiskt nära till läsaren har ett större intresse än det som 
händer långt bort. (Njaastad 1999 s. 36-37) 

”En bilulykke i India må omtrent ha ført till at statsministeren dør før den dekkes i Norge. Er det 
dermot en buss med turister som kolliderer på en motorvei utenfor Oslo, kan det være stoff i flere 
dagar selv om ingen omkom. [...] En tommelfingerregel er at jo lenger unna, desto større må 
omfånget eller konskevensene være for å få dekning her hjemme. ” (Njaastad 1999 s. 37) 

Den fjärde punkten, Kulturell nærhet, en kulturell närhet, beskriver att personer som har samma 
kulturella bakgrund har lättare att identifiera sig med varandra. Den kulturella ramen kan vara olika, 
antingen kan det vara uppdelat i västbor, östbor eller svenskar, norskar, skandinaver eller européer. 
Den sista punkten fødelsesmessig nærhet beskriver att vi människor identifierar oss med andra 
människor som befinner sig i samma sits som oss eller situationer som är personliga och vi är rädda 
att själva hamna i. (Njaastad 1999 s. 37-38) 

 

 
Figurer 1 & 2 (Njaastad 1999 s. 41) 

Figur 1 visar hur underhållningsjournalistiken är något som fångar folks intresse och upptar dess tid 
– då som tidsfördriv. Figur 2 visar hur samhällsjournalistik upplevs som viktigt och betydelsefullt för 
livskvalitén för läsaren. (Njaastad 1999 s. 41) 

Njaastad skriver också följande om vad det är som avgör om en nyhet hamnar på förstassidan: 

”Her havner virkelighersdramaet – stoff som har å gjøre med liv og død, med krig og fred, med 
maktpersoners framgang eller fall. Dette er stoff som på en eller annen måte berører oss alle, og vår 
gunnleggende trygghet i samfunnet”  (Njaastad 1999 s. 45) 
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3.2 Forskning kring Al-Jazira, BBC och CNN  

I The Arabic Aljazeera Vs Britain’s BBC and America’s CNN: Who does journalism right? Beskriver 
författaren Leon Barkho fall där de tre nyhetsorganisationerna CNN, BBC och Al-Jazira använder 
olika ord för att förklara vad eller hur en organisation eller person beskrivs. Det kan handla om 
negativa ord från BBC och CNN medan Al-Jazira beskriver grupper ut efter deras kultur där vissa 
händelser är mer vanliga. 

 Al-Jazira använder ett mycket mer engagerande och personligare språk i sina artiklar. I The Arabic 
Aljazeera Vs Britain’s BBC and America’s CNN: Who does journalism right?  finns det en förklarande 
anledning till detta. Arabvärlden har i jämförelse till andra utvecklingsländer bra läskunnighet men 
för att alla ska kunna förstå nyheterna så använder sig kanalen av ett mera lätt förstårligt språk. 
(Barkho, 2004:3) 

Yttrande- och informationsfriheten i delar av Arabvärlden har under en lång tid varit mycket 
förtryckt. Under Saddam Husseins regim i Irak var det inte tillåtet att äga paraboler. Efter hans fall 
skaffade stora delar av invånarna paraboler vilket ledde till att flera arabiska nyhetsorganisationer 
uppstod. Även om Al-Jazira har haft konkurrenter har ingen lyckats få så många tittare som dem. 
Kan detta ha att göra med att Al-Jazira har gett dess tittare chansen att se deras egen kultur och 
nyheter förmedlade för just deras kultur. (Barkho, 2004:3) 

Det finns även stora skillnader mellan vissa värden i ord de olika nyhetsorganisationerna använder 
sig av. Där CNN och BCC skriver om de Israeli Defense forces eller de israeliska försvarstrupperna 
som terrorister eller millitanter så skriver Al-Jazira Israeli Occupation troops, eller israeliska 
ockupations trupper. De engelska och amerikanska medierna beskriver trupperna som militanta och 
upproriska medan Al-Jazira skriver att de är motståndsrörelser. (Barkho, 2004) 

Barkho har i sin undersökning kommit fram till att det finns en skillnad i nyhetsorganisationernas 
rapportering av nyheter och att detta kan ha mycket att göra med att Al-Jazira verkligen riktar sig 
mot dess målgrupp (arabvärlden) och anpassar deras nyheter efter den kulturen. Det har uppstått 
flera kanaler i Mellanöstern efter Saddams regim fall men ingen har haft Al-Jaziras framgångar. 
Barkho tror att detta kan ha att göra med att Al-Jazira har en ödmjuk och kulturell närvaro till sina 
tittare som gör att de har fått ett stort förtroende för att förmedla korrekt information till sina tittare. 
(Barkho, 2004) 

Vidare om bevakningen skriver Barkho:  

“Certainly the way media whether western or Arab tackle issues of Arab and Islamic concern will 
have an impact on readers and viewers in the Middle East. If the significant of a piece of news is 
determined by its position in the highlights or the pages of newspaper, then Aljazeera would be 
paying much more attention to Arab and Muslim-related stories than both the BBC and CCN. 

While the BBC and CNN give prominent coverage to international affairs, Arab issues top their 
highlights only when report is of an international caliber or of immediate concern to America or 
Britain. For Aljaazera, the Middle East section is the front page and has been the number one 
headline in the two-weeks in which the corpus was collected. 

To see what the Arabs read or heard more than anything else in the two seeks the news reports and 
bulletins were collected, an attempt was made to count the number of kind of verbs used in the 
Aljazeera headlines and leads. Almost all of the 42 verbs encountered were related to the verb kill 
and its synonyms among them the Arabic [..] “to martyr or become a martyr”.  
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But what is surprising and alarming at the same time is the fact that those killed and martyred in 
the Aljazeera’s stories for the period in which the corpus was collected for this study were mostly 
Arabs wheter in the Palestine or Iraq. The Arabs did some killings, but theirs were mostly through 
primitive means like knifing, beheading and suicide bombing while their enemies employ modern 
means like laser-guided, smart bombs dropped from afar by helicopters gunships or warplanes.” 
(Barkho, 2004:10-11) 

TV i västvärlden används underhållning för att locka till sig tittare. I Mellanöstern fungerar det 
annorlunda. Arabisk TV håller fast vid sina tittare genom att respektera Islam som en religion. De 
västerländska bolagen har svårt att slå sig in på den arabiska marknaden om de väljer att inte visa 
respekt mot Islam på den nivån som Arabisk TV gör. (Barkho, 2004:7) 

3.3 Forskning om censur i Sverige 

Den censur som har varit mest påtaglig i Sverige har varit tidningscensuren som definierats i 
tryckfrihetsförordningen. Under 1800-talet och början av 1900-talet hade kungen stort inflytande 
över vad som skrevs i svensk dagspress. Tryckfrihetsförordningen från 1901 bestämde att ägaren av 
tidningen och redaktören hade huvudansvaret för vad som skrevs i tidningen.  Tryckfriheten fick ett 
stort bakslag under andra världskriget, då medierna blev väldigt återhållsamma bland annat efter 
påtryckningar från den tyska regeringen. Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning var särskilt kritisk 
mot nazi-Tyskland och den svenska utrikes politisken under kriget.  

Efter andra världskriget fattade riksdagen beslut om att gå tillbaka till den tryckfrihetsförordning 
som gällde innan andra världskriget, något som gav stora fördelar till dagspressen. (von Vegesag, 
2006:14-15) 

3.4 Hur ser presscensuren ut?  

Sverige tillhör ett av de länder som har minst censur inom pressen enligt en undersökning som görs 
varje av år om yttrandefrihet. Sverige placerar sig på en tredje plats efter Finland och Island. USA 
och Storbritannien, som kommer att nämnas i den här uppsatsen placerar sig på en 39:e respektive 
43:e plats. Både Sverige, USA och Storbritannien tillhör alla en fri mediekultur, enligt Karleker.  
Andra länder som kommer att nämnas i uppsatsen är Ryssland, placerad på plats 151, och 
Saudiarabien med plats 174. Dessa två länder tillhör inte de länder som anses ha en fri mediekultur. 
(Karlekar, 2005:12-13) 

Enligt FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna finns det uppsatta stadgar om människors 
rättighet i samband med rätten till frihet av åsikter och uttryck.  

”Everyone has the right of to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold 
opinion without interference and to seek, receive, and impart information and ideas tough any 
media regardless of frontiers.” (Karlekar, 2005:17) 

3.5 Karikatyrer av Muhammed 

Den danska morgontidningen Jyllands-Posten publicerade hösten 2005 karikatyrer på Muhammed 
vilket möttes av stark kritik bland muslimer världen över då det enligt Islam inte är tillåtet att avbilda 
Muhammed. I Sverige publicerade det poliska partiet Sverigedemokraterna (SD) dessa karikatyrer på 
sin webbplats. Säkerhetspolisen vidtog därför direkta åtgärder mot det webbhotell som SD:s hemsida 
låg och tvingade dem att stänga ner sidan. (Nilsson 2006 och Göteborg TT 2006) 
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4 Metod 

4.1 Urval 

I den här kvalitativa undersökningen har vi valt att fokusera på Saudiarabien och Iran då dessa länder 
inte har en fri mediekultur (Karlekar, 2005:12-13) och för tillfället är väldigt aktuella i svensk 
dagspress. Granskningen av media utanför den valda regionen är inte helt utesluten eftersom vi 
kommer att titta på exempel i västvärlden.  

Vi har valt medieproduktioner inom tryckt form och rörlig bild. De produktioner vi valt att 
begränsa oss till är TV-serien The Simpsons, tidningarna Newsweek och The Wallpaper. Vi har även 
tittat på tre stora nyhetsbolag, Al-Jaziras, BBC:s och CNN:s webbplatser 

För att förstår de olika produktionerna och varför de har blivit anpassade i de utvalda länderna så har 
vi använt oss av innehållsanalyser. Vi har även för att förstå varför dessa anpassningar har 
förekommit undersökt uppbyggnaden av tidningarna, webbsidorna och TV-produktionerna.  

Vi vet och har förstått att tillförlitligheten av vissa källor på Internet kan vara felaktiga det är därför 
vi använt oss av flera på samma ämne. Vi vet även att de citat vi använt från bloggare visar subjektiva 
synpunkter och inte har vetenskaplig grund, men för att få en sådan bred kunskap om 
produktionerna i de länder de förekommer så tycker vi att dessa synpunkter bidrar till analysarbetet. 

 

4.2 Analys 

4.2.1 The Simpsons 

The Simpsons är en animerad amerikansk satirisk situationskomedi av tecknaren Matt Groening. 
Serien hade premiär 1989 då den började sändas regelbundet. Serien handlar om den genomsnittliga 
amerikanska familjen Simpson. Familjen består av pappan Homer, mamman Marge, sonen Bart, 
dottern Lisa och spädbarnet Maggie. Homers far Abraham är också en förekommande figur i många 
avsnitt.  

Ett The Simpsons-avsnitt handlar om vardagligheter med en sorts realism, som exempelvis att åka 
och handla, gå till skolan, gå till jobbet eller åka på semester. Ett par minuter in i varje avsnitt kastas 
denna idyll av realism omkull och ersätts av en absurd situation.  Detta kan till exempel vara, för att 
knyta an till ett exempel ovan, att Marge hittar en skraplott på vägen till affären och blir miljonär, får 
storhetsvansinne, blir shoppingberoende, hamnar på psyket och blir älskad av sin familj ändå. Serien 
riktar stark kritik mot den amerikanska idyllen och en tydlig politisk USA-kritik genom satir. Ofta 
gör kändisar gästframträdanden i serien, då spelar de sig själva med sina egna röster. Deras 
egenskaper eller personligheter överdrivs oftast på de animerade karaktärer och gärna så långt att det 
blir total galenskap över det hela. (Fox, 2004)  
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The Simpsons utspelar sig i staden Springfield, North Tacoma som är en pittoresk avbild av ett 
amerikanskt samhälle. Allt är väl planerat och fungerar väl i symbios i ett slutet kretslopp, med ett 
undantag, att invånarna är (socialt) inkompetenta, lata, ansvarslösa, överbeskyddande och/eller har 
andra extrema personligheter. Det saknas även normer som kan hålla de instabila invånarna på plats. 
Staden Springfield har ett flertal ständigt återkommande platser och byggnader som gör det möjligt 
att lära känna staden lika mycket som dess innevånare. 

• 742 Evergreen Terrace är adressen till bostaden där familjen Simpson bor.  

• Springfield Nuclear Power Plant är kärnkraftverket där Homer arbetar och är säkerhetschef. 

• Springfield Elementary School, den skola Bart och Lisa går på.  

• First Church of Springfield, kyrkan dit familjen Simpsons går varje söndag. 

• Moe’s, baren dit Homer går för att dricka öl. 

• Springfield Mall, köpcentret i staden som är välbesökt av Marge.  

Detta är de vanligare platserna som The Simpsons utspelar sig på. Sedan finns det bland annat ett 
sjukhus, en polisstation, ett laboratorium, ett bibliotek, ett museum och mycket annat som kan 
tänkas finnas i en komplett stad. (Fox, 2004) 

 

4.2.2 Al-Jazira 

TV-kanalen Al-Jazira är en relativt ung TV-kanal med start 1996. Den har sitt sändarfäste i 
Mellanöstern, i Qatar. Sedan starten har bolaget vuxit och nu finns det kontor i Doha, Bagdad, 
Kabul, Kuala Lumpor, Washington och London. Kanalen kom till genom ett ekonomiskt stöd från 
Shejk Hamad bin Khalifa Al Thani som ville ge innevånarna i Mellanöstern en ocensurerad bild av 
regionen, då medieutbudet under en väldigt lång tid hade varit under hård kontroll. British 
Broadcast Company (BBC) skapade en TV-station som skulle sända nyheter för arabvärlden på 
arabiska. I början gick detta bra och de fick sända alla nyheter men när kanalen sände information 
om att Saudiarabien behandlade människor på ett illvilligt sätt så började påtryckningarna komma 
från vissa arabstaters regeringar. Dessa hot var riktade mot brittiska företag som var aktiva i södra 
Mellanöstern. Detta var hot som att avtal skulle sägas upp eller att de inte skulle få göra några affärer 
i Mellanöstern. Tills slut resulterade detta i att BBC gav vika och lade ner hela den arabiskspråkiga 
kanalen. Efter att BBC Arabic hade lagts ner fanns det inte längre någon ur västerländskt perspektiv 
opartisk och ocensurerad TV-kanal eller nyhetssändning i arabvärlden. 

2006 startade Al-Jazira sina engelskspråkiga TV-stationer och de har öppnat tre nya kontor i Kula 
Lumpor, London och Washington. Dessa sändningar sker på engelska och skall nå ut till den icke-
arabiska delen av världen. Självklart skiljer det sig lite mellan de olika sändningarna på grund av att 
målgruppen för de engelska sändningarna har andra behov av lokala nyheter, men grundperspektivet 
skall fortfarande finnas kvar: Al-Jazira vill fortfarande berätta sanningen. (Nationalencyklopedin 
2007) 

Al-Jazira har beskrivits som den mest unika, kontroversiella och mest öppna kanalen i arabisk 
satellit-TV och dess unika framgångar beror på dess upplägg och innehåll i programmen (Rugh, 
2004:214). 
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4.2.3 CNN 

CNN är en amerikansk nyhetskanal som grundades 1980 av Ted Turner och Reese Schonfeld. 
Kanalen är den kanal som introducerade 24-timmars nyhetssändningar. CNN fick sitt stora 
genombrott 1991 tack vare Gulfkriget 

CNN har sitt huvudkontor i Georgia, USA och har utsända korrespondenter över hela världen. Det 
finns även en internationell variant av kanalen som har flera olika lokala editioner, dessa går under 
namnet CNN International. (CNN 2007) 

CNN når ut till 86 miljoner hushåll i USA (2002) och CNN International  gör så att 163 miljoner 
hushåll världen över har tillgång till CNN.  

CNN var den första nyhetskanalen med att publicera nyheter på Internet, detta gjorde redan 1995. 
(Nationalencyklopedin 2007) 

 

4.2.4 BBC 

British Broadcasting Corporation (BBC) grundades 1927 då det brittiska Post- och televerket köpte 
det privatägda bolaget British Broadcast Company. BBC fick nationell ensamrätt att sända radio och 
även senare vid introduktionen av TV:n ensamrätt på TV-sändningar. 1955 blev BBC av med 
ensamrätten då en reklamfinansierad TV-kanal startades, inom kort tappade BBC även monopolet 
på radiosändningarna.  

BBC finansieras genom en mottagaravgift, likt public servicebolaget SVT i Sverige. Ytterligare en 
stor inkomst för BBC är export av medieproduktioner till utländska mediebolag. 
(Nationalencyklopedin 2007) 

 

4.2.5 Newsweek 

Newsweek är en världsberömd amerikansk tidskrift som publiceras över hela världen över med en 
upplaga på över tre miljoner. Innehållet är tänkt att täcka aktuella och globala händelser, vetenskap, 
samhälle, konst och underhållning med fokus på international politik. 1961 köptes tidningen upp av 
The Washington Post. (Nationalencyklopedin 2007) 

4.2.6 The Wallpaper 

 

Wallpaper är en tidning som har som syfte att täcka attraktiv design från hela världen, i form av 
lägenhetsdesign, inredning, arkitektur, pryldesign till människor. Tidningen själva kallar detta för 
global glamour. (Wallpaper, 2006) 

Tidningen grundades 1996 i London av en kanadensisk journalist vid namn Tyler Brûlé. Syftet med 
tidningen är inte att visa fina bilder utan sambandet mellan form, mode och arkitektur i samhället. 
Tidningen ges ut tio gånger per år med stora framgångar vilket har resulterat i att tidningen 1997 
köptes upp av Time Warner. (Nationalencyklopedin 2007) 
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5 Resultat 

5.1 Anpassning av The Simpsons 

Den arabiska TV-kanalen MBC beslutade under hösten 2005 att börja sända The Simpsons i 
Mellanöstern. Innan de kunde göra detta ansåg de att serien var tvungen att gå igenom ett par 
förändringar. Det är allt från namnbyte till ändring på innehåll och repliker. 

The Simpsons heter här Al Shamshoon, vilken är en dålig översättning enligt den arabiske bloggaren 
Sandmonkey2, eftersom Shamshoon är arabiska för Samson och inte Simpson. Sandmonkey skriver 
vidare att den arabiskdubbade versionen har tappat all känsla för den ursprungliga samhällskritiken. 
Bland annat finns det inte längre någon förklaring till varför Homer somnar på jobbet, vid stadens 
kärnkraftverk där han arbetar som säkerhetsansvarig, eftersom att han är berusad när han inte längre 
dricker någon öl. (Sandmonkey 2005) 

Bland de största ändringar i serien är, precis som nämnt ovan, att Homer Simpsons inte längre 
dricker någon öl utan istället dricker läsk när han är hemma. Istället för att Homer går till Moe’s och 
dricker öl går han till Moes Kafé och dricker kaffe med sina vänner. Detta eftersom att 
alkoholkonsumtion inte är accepterat inom islam. Ett flertal karaktärer i serien är förtjusta i mat och 
har dåliga matvanor, det har de i MBC:s version också, men däremot har kosten ändrats. Homer är i 
originalversionen riktigt förtjust i bacon och det räcker att han hör ordet ”bacon” så börjar han att 
okontrollerbart drägla och sukta efter bacon. Detta är uteslutet i den arabiska versionen. 
Anledningen till att det censurerats på det här viset är islam. Då islam förbjuder intag av 
alkoholhaltiga drycker och fläskkött. (The Standard 2005) Enligt nöjessidan Starpulse har man även 
ersatt karaktärernas munkätande med en speciell typ av arabiska kakor. Detta på grund av att 
munkarna anses ha varit för amerikanska. (El-Rashidi, Starpulse 2005) 

Anpassningen påverkar seriens ursprungliga syfte. Ovan nämndes det att serien förlorat sin 
samhällskritiska vinkel. Efter ytterligare kontakt med Sandmonkey blev domen för censuren ännu 
hårdare.  

“Well, I thought it sucked. The show lost many of its elements. Instead of being smart social 
commentary it is treated as a dumb cartoon. The people [red. anm. översättarna] who 
handled it totally didn’t get it.” (Se e-post i bilaga 2) 

Det finns fler källor som pekar på att översättningen gjorts till det sämre. Enligt Post Gazette skriver 
Yasmine El-Rashidi i en artikel om översättningarnas effekter. Artikeln nämner flera bloggare som 
tidigare sett originalversion, som inte gillar översättning av serien och hävdar att den förlorar sitt 
nuvarande värde. (El-Rashidi, Post Gazette 2005) 

                                                 
2 Sandmonkey har önskat att förbli anonym via sitt Internet alias Sandmonkey pga. att han arbetar med en bok.   
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“But there's no guarantee of success. Many Arab blogs and Internet chat sessions have 
become consumed with how unfunny "Al Shamshoon" is. "They've ruined it! Oh yes they 
have, sob. ... Why? Why, why oh why?!!!!" wrote a blogger, "Noors," from Oman. Some 
longtime "Simpson" fans who are Arabs are incensed over the Arabized version. "This is 
just beyond the pale," wrote As'ad AbuKhalil, a professor at California State University, 
Stanislaus, whose blog, angryarab blogspot, often touches on politics and the media. After 
viewing a promotional segment of "Al Shamshoon," Prof. AbuKhalil wrote, "It was just 
painful. ... The guy who played Homer Simpson was one of the most unfunny people I ever 
watched. Just drop the project, and air reruns of Tony Danza's show instead” (Post 
Gazette, 2005). 

Alla är däremot inte ense om att the Simpsons försämrats genom att bli Al Shamshoon. Enligt 
tidningen The Standards nätupplaga har tittarna Tarek Atia och Inas Hamam gjort Al Shamshoon 
till en återkommande kvällsaktivitet. Till en början var Haman skeptisk mot serien, men tyckte 
sedan att programmet var bättre på arabiska än på engelska. (El-Rashidi, The Standard 2005)  

The Simpsons översättning och censur till Mellanöstern har totalt misslyckats i bemärkelsen att 
samhällskritik och de ursprungliga budskapen totalt har fallerat. Som tidigare nämnt, i uppsatsen har 
serien förvandlats från en genomtänkt geniserie till en korkad serie med dumma karaktärer och ingen 
röd tråd eller poäng. 

Vi tror att om det samhällskritiska hade bevarats i den arabiska versionen kan det tänkas att denna 
kritik uppfattades som kritik mot de arabiska ländernas styre och inte det amerikanska som den 
ursprungliga tanken är. Detta kan vara något man vill undvika.  

The Simpsons är inte tillräckligt ”amerikanskfixerat” för att kritiken enbart skall passa in på det 
amerikanska samhället. Hade serien varit det hade man säkert kunna direktöversätta allt, och att man 
sedan kan skratta och ”peka på hur korkade alla är i USA”.  

5.2 Anpassning av Newsweek 

Då tidningen Newsweek har en sådan stor utbredning som den har, kan innehållet vara stötande i 
vissa regioner dit tidningen distribueras.  

 

    
Källa: Newsweek 

Här är ett exempel på anpassning. Detta är omslagen på tidningen Newsweek av oktoberutgåvan 
2006. Europa, Asien och Latinamerika har samma framsida och rubriker, medan den versionen som 
gavs ut i USA hade ett helt annat omslag.  
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En liten fotnot om den artikeln om Annie Leibovitz, som pryder omslaget på den amerikanska 
versionen av Newsweek, är att Annies lesbiska livspartner benämns som hennes ”närmaste vän sedan 
en lång tid tillbaka” i den amerikanska utgåvan. (McGuigan 2006) 

 

5.3 Anpassning av Wallpaper 

I västvärlden är vi vana vid lättklädda kvinnor både i reklam och i övriga medier. Septemberutgåvan 
under 2005 av Wallpaper i Iran censurerades då reklamen visade kvinnor, som i våra ögon anses vara 
fint uppklädda, posera vid eller för diverse produkter. Enligt Irans normer var dessa för lättklädda 
och kläddes på med hjälp av svart tuschpenna innan exemplaren kunde skickas ut i landet.  

 

  
Vänster bild; Chic (2006), Höger bild: Lundqvist (2006) 

På bilden till vänster ser vi originalbilderna av en annons för Versace. Den högra bilden har anpassats 
för den iranska markanden där de i efterhand har täckt över kvinnans urringning och även knäna då 
det inte anses vara lämpligt att visa dessa kroppsdelar.  
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Vänster bild; Chic (2006), Höger bild: Lundqvist (2006) 

  

I annonsen ovan från Louis Vuitton kläddes kvinnan med ännu ett plagg under sin klänning med 
hjälp av en tuschpenna.  

 

  
Vänster bild; Chic (2006), Höger bild: Lundqvist (2006) 

Ovan är det tredje exemplet där har urringningen, axeln och överarmen har täckts över.  

 

5.4 Anpassningar genom filmhistorien 

När andra världskriget tog slut och det kalla kriget startat mellan USA och Sovjetunionen tillkom en 
kommitté år 1947 som skulle se till att amerikansk filmindustri och speciellt Hollywood inte 
producerade kommunistpropaganda. Kommittén, som fick namnet House Un-american Activities 
Committee (HUAC), skrev ner riktlinjer för vad som fick finnas med i film och vad som inte fick 
det. Denna kommitté anklagade många producenter, regissörer och skådespelare för att vara 
kommunister och de utpekade tvingades till att vittna mot sig själva och sina kollegor. Antingen 
kunde de medge sig vara skyldiga och förlora sina jobb eller så kunde de medge och namnge andra 
kommunister men fortfarande förlora sina jobb. Sista utvägen, som de flesta valde var att uppge att 
de är skyddade under Fifth Amendment som innebär att de har rätt till skydd av källa och 
yttrandefrihet. (Mills 1998: 1ff) 

 

”No person shall be held to answer for a capital, or otherwise infamous crime, unless on a 
presentment or indictment of a grand jury, except in cases arising in the land or naval 
forces, or in the militia, when in actual service in time of war or public danger; nor shall 
any person be subject for the same offense to be twice put in jeopardy of life or limb; nor 
shall be compelled in any criminal case to be a witness against himself, nor be deprived of 
life, liberty, or property, without due process of law; nor shall private property be taken for 
public use, without just compensation.” (International Information Programs n.d.) 
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Den grupp som blev anklagad och mest ”uthängda” inom filmbranschen kallades Hollywood Ten. 
Endast en av dessa personer vittnade om att han och några andra var kommunister, men han flyttade 
tillbaka till Östtyskland direkt efteråt. De övriga nio sa ingenting och blev svartlistade, detta blev 
början på censuren inom filmen i USA. Makthavarna i USA var rädda för kommunister och det 
kommunistiska tankesättet skulle påverka de amerikanska medborgarna negativt. HUAC såg till att 
ämnen såsom till exempel propaganda, visandet av droganvändning och sexualitet inte förekom i 
film. Dessa riktlinjer följdes tills ungefär 1953 när utländska filmer och självständiga 
produktionsbolag började göra filmer som inte behövde godkännas av HUAC. Detta ledde till att 
HUAC ändrade sina riktlinjer 1953 och ytterligare en gång i 1954. 1956 skedde den största 
förändringen som blev avgörande för hur filmer skulle göras under de kommande åren. (Mills 1998: 
1ff) 

Resultatet av HUAC:s kommittés riktlinjer blev att många talangfulla personer försvann från 
Hollywood och detta påverkade filmerna som gjordes under dessa censurerade år. Tillslut började 
tittarna tröttna på att se på samma typ av filmer (som blev resultatet av HUAC) och splittrades in i 
mindre grupper som sedan sökte sig till andra slags filmer som producerades av de nya 
produktionsbolagen. Kravet på att få se filmer som handlar om mera socialt engagerande ämnen 
gjorde att kommittén upplöstes 1975. (Mills 1998: 1ff) 

HUAC’s beslut och riktlinjer finns kvar till viss del men inte alls så som under tiden kommittén var 
aktiv. Kommittén fick en del filmer producerade för att visa anti-kommunist propaganda. Dessa 
filmer blev aldrig så populär och många förstod precis vad de ville få fram av dessa filmer.  

Dagens censur i USA behandlas av the FCC – The Federal Communications commission. 

De har ansvaret att reglera kommunikationen på radio, TV, kabel, trådlöst och satellit-TV. De blir 
tillsatta av presidenten och sitter under en 5-års period.  

The FCC tillkom egentligen under tiden som HUAC fortfarande fanns men de jobbar på olika sätt. 
Efter HUAC avskaffades och att det Kalla Kriget avlutades, så har numera FCC den största påverkan 
på vad som sägs och sänds i amerikanska medier.  

Detta kan man tydligt se på CD-skivor med olämpligt innehåll som har symbolen och texten 
Parental advice recommended.  

Detta finns även på TV-spel och vissa filmer. I Sverige har vi inte exakt samma system men som att 
man inte får gå på vissa filmer om man är under 15 år är en sådan liknande regel. 

HUAC i sig självt har inte påverkat hur filmen ser ut i Sverige eftersom de hade en mera inriktad 
censur mot kommunisterna men visst kan man se delar av denna slags censur de ville införa i vissa 
produktioner. (Federal Communications Commission 2007) 

 

5.5 Öst- och västvärldens mediebehandling  

Ett nytt nyhetsmedium som fått mer utrymme och utsträckning är de webbaserade nättidningarna. 
Det finns en otrolig uppsjö av tidningarna både kommersiella tidningar med uppbackning av stora 
mediebolag och lite mindre enstaka projekt. 
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I detta kapitel skall vi undersöka vad det finns för skillnader mellan olika webbaserade medier 
beroende på deras geografiska placering. Den första jämförelsen är gjord med två artiklar som 
handlar om en skolskjutning3 som ägde rum i Red Lake, Minnesota, USA i mars 2005. Artiklarna 
kommer från Al-Jaziras och CNN:s webbplats. Den andra händelsen behandlar ett bombattentat 
som inträffade i Bagdad den 5 december 2006.  

5.5.1 En skolskjutning 

Artikeln skriven på Al-Jaziras hemsida är faktabaserad. Fakta är uppstaplade, uppifrån och ner, utan 
emotionella inslag. Det som saknas i artikel är när händelsen utspelar sig, den senaste uppdateringen 
är den 16 mars 2006 men i artikeln finns det inget som säger när beskjutningen ägde rum. 

Al-Jaziras artikel är tydlig och inte alls så personlig som artiklarna i de amerikanska medierna.  Det 
finns fakta om hur delstaten är en av de fattigaste och mycket om hur skolskjutningen gick till. 
Artikeln har citat från en student, en lärare, en FBI-agent och ifrån borgmästaren i Red Lake. Även 
citaten är strikta, och innehåller få spår av känslor. I den amerikanska artikeln finns det fler 
personliga uttryck. (Al-Jazira 2005) 

 "He came into the school and the first person he shot was the security officer at the door," 
said Molly Miron, editor of the Bemidji Pioneer newspaper, who talked to students and 
teachers. "One of the students told me he pointed his gun at a boy and then changed his 
mind, smiled, waved at him, and shot somebody else," Miron said. Students said he was 
armed with a rifle or possibly a shotgun. [..]Students and a teacher, Diane Schwanz, said 
the shooter tried to break down a door to get into her classroom. "I just got on the floor and 
called the cops," Schwanz told the Pioneer. "I was still just half-believing it."  (Al-Jazira. 
2005) 

Al-Jazira har sökt fakta från lokaltidningen Bemidji Pioneers redaktör Molly Miron i Red Lake. Det 
låter i artikeln som att det är från henne citaten har kommit från. Självklart finns det otroligt många 
fler artiklar om händelsen i amerikansk press. Detta var den mest dödliga skolskjutningen i USA 
efter attentatet mot Columbine 1999 där 14 personer dog. I de amerikanska tidningarna är det som 
tidigare nämns mycket mer personliga och emotionella inslag. När man läser dem blir man mer 
påverkad och känslomässigt involverad än när man läser artikeln från Al-Jazira. Den amerikanska 
tidningen använder mera personliga upplevelser och förklara på ett mer gripande och dramatiskt sätt 
om händelsen.  

According to Tabman, Weise shot and killed five students -- Thurlene Stillday, 15; Chase Lussier, 
15, Chanelle Rosebear, 15, Alicia Spike, 14, Dwayne Lewis, 15.[..] "Our community is 
devastated by this event," he said. "We have never seen anything like this in the history of our 
tribe. Without a doubt, these are some of the darkest days for our people."  (CNN 2005) 

5.5.2 Sammanfattning skolskjutningen   

Att amerikanska medier tar upp skolskjutningarna med mycket känsla och medlidande är inte 
särskilt konstigt eftersom de har haft många fall av dessa och att en nyhet enligt Hvitfelt är mer 
aktuell om det finns en geografisk närhet till läsaren. 

Att Al-Jazira skrivit om händelsen beror kanske just på grund av att denna skottskjutningen orsakade 
så många dödsfall. Att deras artikel var skriven på ett mera mekaniskt sätt kan bero på det 
geografiska avståndet och den kyliga situationen mellan USA och Mellanöstern.  
                                                 
3 ”Skolskjutning” är ett uttryck myntat av media för att beskriva våldsdåd som begås vid skolor eller universitet vilket 
innefattar att en gärningsman beväpnad med vapen mördar en eller flera personer.  
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Huruvida någon av ländernas medierapportering är objektiv är svårt att svara på. Amerikanerna är 
påverkade och skakade av den tragiska händelsen vilket även Mellanöstern är men de blir mera 
påverkade av vad som händer hos dem, där stora attacker med många dödsoffer förkommer 
vanligare.  

När man läser de artiklar vi valt att analysera så märker man även att artikel från Al-Jazira är väldigt 
lik en artikel som finns på Fox News hemsida, tyvärr kan vi inte hitta vilken som publicerades först 
eftersom Al-Jazira har skrivit när den senast var uppdaterad, inte när den publicerades. Många av 
citaten är formulerade på samma sätt och hela stycken såg nästan helt identiska ut. I Al-Jaziras artikel 
står det enbart Agencies som källa, vilket betyder (nyhets)byråer och det kan så att artikeln är baserad 
på Fox News artikel. 

Al-Jaziras mediepådrag i USA kan bero på att kanalen ville skriva något om händelsen för att verka 
vara opartisk, eftersom Al- Jazira anklagat USA för att inte ta upp några nyheter i deras 
nyhetsförmedlingar om händelser som dödat många människor i deras region. (Soug 2006). 

5.5.3 Bombattentat i Bagdad 

Bilderna nedan är tagna på tisdagsmorgonen klockan 11:40, den 5 december 2006 på tre av världens 
största nyhetsmediers webbplatser Al-Jazira, BBC och CNN.  

 
Al-Jaziras webbplats: http://english.aljazeera.net 
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BBC:s webbplats: http://www.bbc.co.uk 

 

 
CNN:s webbplats: http://www.cnn.com 
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Den största nyheten på Al-Jazira handlar om en buss med arbetare för shiaregeringen som blev 
attackerade av beväpnade män, 15 av arbetarna sköts ihjäl i attacken. Samtidigt detonerade två 
bilbomber nära en bensinstation i centrala Bagdad. I den attacken dog ytterligare 15 personer och 
över 25 personer skadades. Även två bilar exploderade utanför en bensinmack direkt efter varandra. 
Denna bombning var en av de största sedan USA ockuperade Irak och 30 personer dog totalt. BBC- 
och CNN:s största nyhet var denna dag om en statskupp på Fiji.  

Varför tar varken BBC eller CNN upp nyheten som har skakat hela Irak?  

Bussen blev först utsatt för en bomb och sedan beskjuten med handeldvapen, detta inträffade i ett 
område som delas av shia- och sunni-muslimer i Bagdad. Området blir ofta attackerat på grund av 
rivaliserande beväpnade gäng. Attacken inträffade dagen efter att en av de högst uppsatta personerna 
i Iraks regering träffade George W Bush i Washington. 

På BBC:s hemsida finns det en underrubrik som berättar om att ungefär 30 dödats i Bagdad. Man 
kan fråga sig varför det är så stor skillnad på hur stor betydelse händelsen får. Visst man kan titta på 
Hvitfelts tio punkter om nyhetsvärde (Hadenius & Weibull 2003: 346-347) men även om denna 
nyhet inte är geografiskt i närheten av Storbritannien eller USA så har kriget i Irak och Mellanöstern 
varit en stor återkommande företeelse i media så är det ovanligt att de inte tar upp just denna 
händelse. Speciellt eftersom Al-Jazira säger att detta är en av de mest blodiga attackerna sen krigets 
början.  

När vi ungefär en timma senare tittar på CNN.com hemsida har det publicerats en artikel om 
bombningarna i Bagdad. Denna artikel visar sig dock handla väldigt lite om just händelsen. Det 
första stycket tar upp bombningarna och hur dessa har förlöpt och vilka som kan vara skyldiga sedan 
övergår artikeln till att berätta om amerikanska soldater som dött, varit med om olyckor eller 
amerikanska läkare som blivit bortförda. Det finns även länkar till artiklar om mötet mellan Bush 
och Abdul Aziz Hakim, en av Iraks högsta uppsatta politiker inom Shiapartiet, där Bush säger att 
han inte är nöjd med resultatet av att försöka sätta stop för våldsamheterna i Bagdad och Irak. 

5.5.4 Sammanfattning bombdådet i Bagdad 

Tisdagen den 5 december attackerades en busslast med shiaregeringens medarbetare, den besköts och 
15 av dem blev ihjälskjutna på plats. Även samma dag exploderade två bilbomber nära en 
bensinstation där 15 personer dödades och över 25 skadades.  De tre hemsidorna från de stora 
nyhetsorganisationerna BBC, CNN och Al-Jazira ligger i olika tidszoner och har sina fästen i helt 
olika världsdelar. När på tisdagsmorgonen den 5 december 2006 cirka 30 personer blir dödade i 
attacker i Bagdad så är detta den största nyheten på Al-Jaziras hemsida men på CNN tas det inte ens 
upp förrän flera timmar senare och då är det en liten länk i ett hörn. Att endast det första stycket 
som handlar om dödsfallen och sedan går över till vad som här hänt med de amerikanska soldaterna 
tyder på att de egentligen inte är särskilt intresserade av händelsen. Det finns en artikel som till och 
med skriver att detta hände helgen efter 10 amerikanska soldater blev dödade i ett attentat mot en 
helikopter. Även den brittiska nyhetsorganisationen BBC var sena med att publicera nyheten. Den 
fanns med men fick inte alls lika mycket uppmärksamhet. I deras artikel är det likt upplägget på 
CNN:s artikel, det finns information om vad som hände och grundfakta, men senare övergår 
artikeln till att handla om USA och amerikanska förluster. 

Hvitfelts 10 punkter (Hadenius & Weibull 2003: 346-347) har används mycket för att förklara hur 
och varför det är så stor skillnad på vilka nyheter som får störst utrymme i nyhetssändningarna. Det 
geografiska avståndet är en stor anledning, men när det handlar om USA i mellanöstern så har detta 
varit ett så stort ämne länge och det har blivit en nyhet som har blivit vardag i USA.  
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6 Slutdiskussion 
Bland analysen av öst och västs mediebehandling ser vi en tydlig bild av att Håkan Hvitfelt 
(Hadenius & Weibull 2003: 346-347) och Olav Njaastads (Njaastad 1999: 36) kriterier av 
nyhetsvärdering stämmer mycket väl på hur aktuella händelser behandlas i media. En geografisk 
närhet och konsekvensnärhet har enligt Njaastad (1999) en stor inverkan på vad som är en bra och 
intressant nyhet. 

De som är det mest tydligt i de anpassningsexempel vi har tagit upp i denna uppsats är att det 
antingen är staten eller medieförmedlaren som har begärt en anpassning. Detta för att vissa 
produktioner kan tänkas vara olämpliga i andra kulturer där människor har en helt annan syn på hur 
människor ska se ut eller bete sig. 

Fallen med nyhetstidningarna Al-Jazira, BBC och CNN och de olikheter som finns i de olika 
artiklarna har med journalisterna att göra. Att de skriver olika om de inträffade händelserna har mest 
att göra med deras olika kulturer. I de amerikanska medier vi tittat på så tar man sällan upp 
händelser som kan återspegla de amerikanska truppernas insatser i Irak på ett negativt sätt. Det kan 
vara så att tidningarna vill stå på god kant med den amerikanska regeringen och Bush-
administrationen och därför väljer företagen att publicera ett begränsat utbud av kritik mot dem. 
Detta kan tyckas skrämmande, då människor undanhålls sanningen.  

Al-Jazira, BBC och CNN som vi använt oss av i den här uppsatsen drivs antingen utan statliga stöd 
eller regleringar som säger att de inte får drivas med statlig påverkan. Leon Barkho (2004) som har 
gjort en liknande undersökning om dessa nyhetsbyråer har funnit att dessa bolag skriver och 
publicerar texter olika rent skriftmässigt. Al-Jazira använder sig av ett mer lättförståeligt språk och 
når därför ut till en större målgrupp och detta är en av anledningarna till att nyheterna ser så olika 
ut.  

Den spända relationen mellan USA och Mellanöstern är påtaglig i den medierapportering vi 
studerat, med undantag för BBC som lyckats att placera sig mer neutralt – i enlighet med vad BBC:s 
riktlinjer kräver.  

En av författarna till denna uppsats som spenderat fem månader i USA våren 2007 har fått en 
uppfattning att amerikanska medier inte längre vill visa allt som händer i Mellanöstern och det är att 
befolkningen tröttnat på kriget och vill inte se mer hemskheter därifrån. Uppfattningen är att folket 
är ganska delat, antingen är man emot kriget eller så är man för det, men vill inte ta del av den 
utvecklingen som sker. Det har blivit som det var under andra världskriget, Kalla kriget och 
Vietnamkriget då människor var trötta på krig och valde att gå på bio, ha roligt och bara glömma. 
Detta kan förklara varför amerikanska medier inte tar upp händelserna lika mycket som Al-Jazira 
eller BBC gör.  

Om vi tittar på The Simpsons och den anpassning som har skett ser vi ett tydligt samband med de 
ändringar som gjorts i serien och det Barkho (2004) skriver om i sin text:  

“Issues of religious concern: Islam is one of the world’s most powerful religions. More than 
90% of its more than 1.3 billion followers are practicing Muslims. Therefore it will be 
hard for a media outlet to penetrate Arab or Muslim television viewing market without 
paying due respect to Islam as a religion. To amuse their viewers and keep them happy, 
western televisions resort largely to entertainment. But Arab televisions, says Ali al-Hail 
(2000), a prominent Arab media expert, seek to do so by highlighting Islam as a religion” 
(Barkho, 2004:7) 
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I serien förekommer bland annat alkohol och fläskkött, två saker som inte är tillåtna enligt Islam och 
därför har MBC valt att anpassa serien. När MBC gör detta visar de respekt mot Islam som en 
religion. Det märks tydligt att alla människor i världen tänker och tycker olika, på gott och ont. Och 
det finns ett par olika anledningar till varför men det handlar till grund och botten om respekt 
gentemot religion och kultur.   

Liknande metoder kan tillämpas på de annonser vi hittat i tidningen The Wallpaper, där kroppsdelar 
har täckts över i efterhand. Även om en tidning inte är ett TV-bolag är det ändå en 
medieproduktion och vi anser att reglerna även går att tillämpa på annonserna i tidningen. I Sverige 
är det inga problem att visa axlar, urringningar och fotknölar på kvinnor offentligt, men enligt Islam 
är det inte tillåtet – då kvinnan helst skall gå klädd i heltäckande kläder och slöja. Här har den 
Iranska staten tyckt att det är okej om tidningen säljs i landet, om man markerar bort det som anses 
olämpligt. Även här handlar det i grund och botten om respekt gentemot kulturella och religiösa 
traditioner.  

Newsweek är däremot en aning omvänt, här handlar det inte om något som ändrats gentemot 
Mellanöstern utan mot USA. Att omslaget är ändrat och rubriken Loosing Afghanistan är anser vi 
däremot troligtvis att ha med en sorts politisk propaganda. Det låter ganska självklart att det inte är 
helt riskfritt att kritisera sitt eget lands krigsföring och gå ut med att man förlorar kriget eller 
åtminstone greppet om situationen som råder i Afghanistan. En annan aspekt kan vara ur en 
kommersiell synvinkel, prenumeranter och köper av tidningen kanske helt enkelt är trötta på 
debatten om krig och ett sådant omslag skulle göra att tidningarna säljer mindre lösnummer och 
missar prenumeranter. Istället har man valt en artikel om fotografen Annie Leibovitz som är ett 
betydligt lättare ämne. Att man sedan väljer att kalla Leibovitz lesbiske livskamrat för vän istället för 
partner kan vara en politisk aspekt då de amerikanska republikanerna som har makten är emot 
homosexuella relationer.  

Nya tekniker har gjort att vår värld har vuxit samman och blivit mindre. Nu går det att prata med 
någon på andra sidan jordklotet och göra en virtuell resa jorden runt på ett ögonblick. Tekniken har 
utvecklats snabbare än människan, beredskapen att släppa sina bakgrunder, tankesätt och kulturella 
normer. Men vem vet, i framtiden kanske även den fysiska världen har utvecklats till ett enda stort 
nätverk, likt den virtuella världen.  
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8 Bilagor 
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Bilaga 1 – E-Post från Sandmonkey. 061118. 

 

well, i thought it sucked. The show lost many of its elemnts. instead of 

being smart social commentary it is treated as a dumb cartoon. the people 

who handeld it totally didn;t get it. 

 

and no, unfortuntaely i dunno any websites that carried it. It wasn't 

popular anyway! 
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Bilaga 2 – Artikel från Al-Jazira om skolskjutning. 061128. 

http://english.aljazeera.net/news/archive/archive?ArchiveId=10580  

 

Toll rises in US school shooting 

At least 10 people have been killed and a dozen injured after a student shot and killed his 
grandparents then went on a shooting rampage in a Minnesota high school before apparently 
committing suicide. 

The shooting occurred at about 3pm (21:00 GMT) at Red Lake High School in a rural town in the 
northern part of the state and on the Red Lake Indian Reservation. 

Among the dead at Red Lake High School were a security guard, a teacher, three students and the 
gunman, with as many as 15 others injured, FBI agent Paul McCabe said. 

Some were being cared for in Bemidji, about 30km south of Red Lake. The authorities have closed 
the reservation while they investigate the shootings. 

"They believe the shooter is among the dead and was acting alone," McCabe said. 

Prior to Monday afternoon's school shooting, the student shot dead a couple at a home on the 
reservation, McCabe said. 

The couple were the student's grandparents who lived in the village of Red Lake, other officials said. 
The grandfather was identified on the tribe's website as tribal police officer Daryl "Dash" Lussier. 

After shooting his grandparents, the student went to his school and opened fire. 

"He came into the school and the first person he shot was the security officer at the door," said 
Molly Miron, editor of the Bemidji Pioneer newspaper, who talked to students and teachers. 

Smiling and waving 

"One of the students told me he pointed his gun at a boy and then changed his mind, smiled, waved 
at him, and shot somebody else," Miron said. Students said he was armed with a rifle or possibly a 
shotgun. 

Red Lake Fire Director Roman Stately said the shooter had two handguns and a shotgun. 

Students and a teacher, Diane Schwanz, said the shooter tried to break down a door to get into her 
classroom. 

"I just got on the floor and called the cops," Schwanz told the Pioneer. "I was still just half-believing 
it." 

Ashley Morrison, another student, had taken refuge in Schwanz's classroom. With the shooter 
banging on the door, she dialled her mother on her mobile phone. Her mother, Wendy Morrison, 
said she could hear gunshots on the line. 

"'Mom, he's trying to get in here and I'm scared'," Ashley told her mother. 

Senseless tragedy 

All of the dead students were found in one room. One of them was a boy believed to be the shooter, 
McCabe said. 

He would not comment on reports that the boy shot himself and said it was too early to speculate on 
a motive. 

The school was evacuated after the shootings and locked down for investigation, McCabe added. 
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"It will probably take us throughout the night to really put the whole picture together," McCabe 
said. 

Minnesota governor Tim Pawlenty released a statement offering his condolences to "the families 
who lost loved ones in this senseless tragedy". 

"We ask Minnesotans to help comfort the families and friends of the victims who are suffering 
unimaginable pain by extending prayers and expressions of support," the governor added. 

It was the deadliest US school shooting since the April 1999 Columbine High School massacre in 
Colorado in which 14 students - including the two killers - and a teacher died. 

The last apparent fatal school shootings involving a student also happened in Minnesota in 
September 2003, when two students were killed at Rocori High School in Cold Spring. 

Classmate John Jason McLaughlin, who was 15 at the time of the shooting, awaits trial in the case. 

Local tribe 

The Minnesota reservation is about 400km north of the Twin Cities of St Paul and Minneapolis and 
100km south of the Canadian border. 

It is home to the Red Lake Ojibwa tribe, commonly known as the Chippewa tribe - one of the 
poorest in the state. 

The Chippewa say they have about 10,000 members, half of whom live on the reservation. 

According to a 2000 census, 5162 people lived on the reservation, and all but 91 were full-blooded 
Indians.  

Red Lake High School, on the Red Lake Indian Reservation in far northern Minnesota, has about 
300 students, according to its website. 

Source: Agencies 
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Bilaga 3 - Artikel från CNN om skolskjutning. 061128.  

http://www.cnn.com/2005/US/03/22/school.shooting/index.html  

 

School gunman stole police pistol, vest 

Student killed 9 before turning weapon on himself 

RED LAKE, Minnesota (CNN) -- A student authorities say killed seven people at his Minnesota 
high school first shot his grandfather and the man's girlfriend before taking his police-issued 
weapon, bulletproof vest and squad car to Red Lake Senior High School. 

FBI Special Agent in Charge Michael Tabman said Tuesday that 16-year-old Jeff Weise killed his 
grandfather, 58-year-old Daryl Lussier, and his grandfather's 32-year-old girlfriend, Michelle Sigana, 
with a .22-caliber gun before driving to the school Monday. 

FBI agents would not confirm reports that Weise had posted comments on a neo-Nazi Web site. 

But a person who posted on the site of the Libertarian National Socialist Green Party identified 
himself as "Jeff Weise, from the Red Lake 'Indian' Reservation." The writer said he disliked 
interracial mixing among the American Indians on the reservation where he lived. 

Federal investigators, however, said that while the postings may provide clues to the rampage, it was 
premature Tuesday to speculate on a motive. The shootings at the school appeared to be random, 
Tabman said. 

He said authorities believe Weise stole his grandfather's police-issued pistol and a shotgun, as well as 
a gunbelt and vest. Authorities said he had three guns in all. 

As Weise entered the school through a doorway with a metal detector, he was confronted by 28-
year-old Derrick Brun, an unarmed guard. Weise shot Brun to death before proceeding into the 
school, Tabman said. A videotape shows Weise in a hallway, but doesn't capture any of the 
shootings, he said. 

Weise fired shots toward 62-year-old teacher Neva Winnecoup Rogers, as well as some students, 
who fled into a classroom, Tabman said. He pursued them and opened fire, killing Rogers and "a 
number" of students, then "continued to roam through the school, firing randomly." 

Four police officers entered, and Weise fired on them as well, Tabman said. At least one officer 
returned fire, but it was unknown whether Weise was wounded. Shortly afterward, Weise went back 
into the classroom and shot himself in the head, he said. 

In all, Tabman said, Weise spent "less than 10 minutes" inside the school, firing many rounds: 
"There was a lot of damage." 

According to Tabman, Weise shot and killed five students -- Thurlene Stillday, 15; Chase Lussier, 
15, Chanelle Rosebear, 15, Alicia Spike, 14, Dwayne Lewis, 15. 

Police do not know how much earlier Lussier and Sigana were killed. 

FBI Special Agent Paul McCabe would not say if Chase Lussier was related to Daryl Lussier. 

The death toll made it the nation's worst school shooting since April 1999, when two students killed 
12 classmates, a teacher and then themselves at Columbine High School in Littleton, Colorado.  

Authorities said Weise did not live with Daryl Lussier, but they would not release where he was 
living. There was no suicide note, Tabman said. 

The school remained closed Tuesday. Counseling was being offered to tribe members, said Floyd 
Jourdain, chairman of the Red Lake Ojibwa Nation. 
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"Our community is devastated by this event," he said. "We have never seen anything like this in the 
history of our tribe. Without a doubt, these are some of the darkest days for our people." 

About 5,000 members of the Ojibwa tribe live on the reservation. The Ojibwa are also known as the 
Chippewa. 

The shootings occurred about 3 p.m. (4 p.m. ET) in Red Lake Senior High School, a school of 
about 300 students located on a sovereign Indian reservation near the Canadian border about 240 
miles north of the Twin Cities. 

Seven wounded 

In addition to the fatalities, seven people were injured, the FBI said Tuesday, and five remained 
hospitalized. 

Six of the wounded -- all males younger than 18 -- were taken to North County Regional Hospital 
in nearby Bemidji, Minnesota, by ambulance, arriving within a half-hour, hospital spokeswoman 
Sherri Birkeland said Tuesday. 

One died in the hospital emergency room from a gunshot wound to the head, and two others -- one 
with a gunshot wound to the head, a second with a gunshot wound to the face -- were flown to a 
hospital in Fargo, North Dakota, she said. 

One of those required neurosurgery and the other facial surgery, both of which are offered in Fargo, 
said Dr. Joe Corser of the Bemidji hospital. 

The other three were all admitted to North County, Birkeland said. None of them were in critical 
condition. Two had been shot in the chest and one had a hip injury. They were expected to survive, 
Corser said. 

The head wounds were at close range, said Tim Hall, emergency nursing director at the hospital. 

'Admiration for Hitler' 

The Libertarian National Socialist Green Party issued a statement on its site Tuesday confirming 
that Weise posted messages there. 

The writer of those messages assumed two user names: NativeNazi and "Todesengel," which means 
"Angel of Death" in German. 

"I stumbled across the site in my study of the Third Reich as well as Nazism," says a March 2004 
post. "I guess I've always carried a natural admiration for Hitler and his ideals, and his courage to 
take on larger nations." 

Another 2004 posting says, "As a result of cultural dominance and interracial mixing, there is barely 
any full-blooded Natives left. Where I live, less than 1 percent of all the people on the reservation 
can speak their own language." 

"Under a National Socialist government, things for us would improve vastly," it said. "That is why I 
am pro-Nazi. It's hard though, being a Native American National Socialist, people are so 
misinformed, ignorant and close minded, it makes your life a living hell." 

The group issued a statement on its site Tuesday confirming that Weise posted the messages. 

"The Libertarian National Socialist Green Party ... refused towring hands over a 'tragedy,' instead 
pointing out that such events are to be expected when thinking people are crammed into an 
unthinking, irrational modern society," it said. 

NativeNazi said he was a member of the Ojibwa tribe and "both my parents were Native American, 
though from what I understand I also have a little German, a little Irish and a little French Canadian 
in my blood as well." 
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The idea of Weise's joining a neo-Nazi group is not as surprising as it may seem, said Mark Potok of 
the Southern Poverty Law Center in Alabama. The center tracks hate groups. 

"Believe it or not, we run across this all the time," he told CNN. "We've found Jewish Nazis, gay 
Nazis, blacks who wanted to be white supremacists. The reason it isn't so unusual -- these are 
powerless people to whom images of powerful people are appealing." 

Todesengel said in a May 2004 posting: "Because of my size and appearance, people don't give me as 
much trouble as they would if I looked weak." 

"I'll defend myself if someone tries something but other than that I'm a peaceful person." 

The last posting was made in August 2004, according to an archive search. 
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