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Abstract 

Sam Löthén: Flygkapning och ambassaddrama - Hur terrorhändelser iscensatts i svenska 

kvällstidningar 1970 – 1975. Uppsala universitet: Inst. för idé- och lärdomshistoria, C- 

uppsats, Vårtermin, 2014. 

 

Inom mediaforskning används en teori om hur tidningar iscensätter sina nyheter. 

Iscensättningar kan liknas vid hur med hur en pjäs arrangeras på en teaterscen och teorin har 

tagits fram av Gert Z. Nordström. Hittills har teorin om iscensättningar enbart används på 

nyheter skriva under 1990-talet och framåt. Den här uppsatsen ämnar till att använda teorin 

till att se hur svenska kvällstidningar iscensatt sin rapportering spektakulära fall under 1970-

talet. Fallen som prövas är två av de första terrorattackerna i Sverige, flygkapningen på 

Bulltofta och Västtyska ambassaddramat. Förutom att använda teorin för att se hur 

tidningarna iscensatt sin rapportering prövas även teorin om iscensättningar för att se om den 

fungerar på äldre material. Materialet som teorin appliceras på är de tre första dagarnas 

rapportering från varje händelse som publicerats i de, nationella kvällstidningarna Aftonbladet 

och Expressen. Analys av materialet visar tidningarna i stort använder sig av episk 

iscensättning dvs. nyheten framställs som något speciellt i en större händelse. Vidare visar 

analysen att det inte föreligger några problem att använda teorin om iscensättningar på 

material från den undersökta perioden 1970 – 1975. 
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Inledning 

Medias rapportering spelar en avgörande roll i hur vi uppfattar hotet från terrorismen och den 

allmänna rädslan. Medierna är viktiga informationskanaler vid allvarliga händelser. De 

granskar offentligheten, och allmänhetens ställföreträdande med ett kritiskt öga. Ibland så 

tenderar det kritiska ögat att bländas av dramaturgin vid extrema händelser. Media målar ofta 

upp hotbilder utan några djupare analyser om orsakerna och dramaturgi kan förstärka bilderna 

av terror. Det är heller inte ovanligt med rykten och felaktig information. Tidningsnotiser om 

mjältbrandsattacker som sedan visar sig vara vetemjöl kan ha börjat med en felaktig uppgift 

till en tidning. Detta kan bli "falska sanningar" som riskerar att sprida stor och omotiverad 

rädsla. 1 

Terrorism och media har historiskt sett ett intrikat förhållande till varandra. Det finns 

tydliga exempel på hur media utnyttjar terrorismen och hur terroristerna utnyttjar media. 

Under 1960-talet då televisionen utvecklades som informationskanal spreds bilder över 

världen vilka ökade det politiska trycket på stater som drabbats av terrorism. I september 

1970 när palestinska terrorister kapade och sprängde tre planen så skedde det inför den 

samlade världspressens kameror. Ett annat typexempel var OS i München 1972 då hela 

världen kunde följa ett drama med kidnappade israeliska idrottare, timme för timme.2  

På 1960-talet utvecklades också trenden med så kallad urban terrorism. Dåtidens 

kidnappningar, gisslantagningar och flygplanskapningar var metoder som visade sig passa 

den moderna mediebevakningens dramaturgi. Därför fick de också stort medieutrymme. Det 

är också under denna tid som de första terroristdåden i moder tiden inträffar i Sverige.3  

Åren 1971 – 1977 drabbas Sverige av fyra terrorattacker. 1971 stormar medlemmar ur 

den Kroatiska terrororganisationen Ustaša den Jugoslaviska ambassaden I Stockholm och 

mördar ambassadören. Förövarna grips och döms vilket leder till att sympatisörer till de 

dömda 1972 kapar ett Svenskt inrikesflygplan I Bulltofta.4 1975 ockuperas Västtyska 

                                                
1 Forskning.se. Vilken roll spelar media. 2008. 
http://www.forskning.se/nyheterfakta/teman/terrorism/tiofragorochsvar/vilkenrollspelarmedia.5.a7a5b1f11e4195
b32280001007.html (Hämtad 2014-05-31) 
2 Thomas Heldmark, Annbritt Ryman. Hotbilder och hjärnspöken: forskare om terrorism. Stockholm: 
Vetenskapsrådet, 2008. 
3 Forskning.se. Vilken roll spelar media. 2008. 
4 Fredrik Johnsson. P3 Dokumentär: Kapardramat på Bulltofta (Radioprogram). Stockholm: Sveriges Radio P3. 2007. 
https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/95675?programid=2519 
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ambassaden i Stockholm av medlemmar ur Röda Armé Fraktionen.5 Samma organisation 

avslöjas och stoppas sedan 1977 från att utföra en hämnd- och fritagningsaktion från, varvid 

bl.a. tidigare statsrådet Anna-Greta Leijon skulle kidnappas.6  

Dessa händelser fick stort utrymme i svensk media. TV och radio sände direkt där det 

gick och kvällstidningarna skrev stora rubriker. I strävan att förstå hur media och terrorism 

samverkar är en viktig pusselbit att se hur det började. Hur rapporterade svensk media om de 

första inhemska terrordåden?  

Syfte, frågeställning, material och avgränsning  

Den internationella terrorismens intåg i Sverige på 1970-talet och svensk medias rapportering 

kring dessa händelser utgör grunden för denna uppsats. Syftet är tudelat och fokusera först 

och främst på att undersöka hur svensk media valt att iscensätta sin rapportering kring 

terrordåden i Sverige. Det andra syftet är att undersöka hur väl teorin om iscensättningar 

fungerar på material från 1970-talets första hälft.  

Centralt här i uppsatsen blir begreppet iscensättningar, detta kommer beskrivas 

utförligare senare men introduceras här kort. Iscensättning är det sista steget i hanteringen av 

en nyhet hos en nyhetsredaktion. Efter att den inkommit och godtagits iscensätts nyheten, det 

vill säga redigeras och formges och ges en lämplig och ändamålsenlig presentationsform. 

Iscensättningar och alla dess olika former förekommer vid ”större omvälvande 

händelser” då de kan uppträda parallellt i samma utgåva eller avlösa varandra över tid 

beroende på hur händelsen utvecklas. Terrorattackerna i Sverige i början på 1970-talet är helt 

nya händelser som överraskade svenska regeringen och poliskåren. För tidningarna var detta 

också en ny företeelse även om man hade vana att rapportera om liknande händelser i 

utlandet7. Uppsatsen kommer att avgränsa sig till två händelser, Flygkapningen på Bulltofta 

och Västtyska ambassaddramat. Flygkapningen på Bulltofta är intressant eftersom det är 

också Sveriges första flygkapning samt att den inträffar 10 dagar efter Münchenmassakern, ett 

terrorattentat där 17 personer dog. Under Västtyska ambassaddramat är inte svenska liv direkt 

i fara däremot är det en extremt våldsam händelse samt att den inträffar så att svenska 

kvällstidningar hinner skriva om händelsen innan den är avslutad. Uppsatsen avgränsar sig till 

                                                
5 Dan Hansén och Jens Nordqvist. Kommando Holger Meins. Stockholm: Ordfront, 2006 
6 Ibid 
7 Se exempelvis Aftonbladet och Expressen 1972-09-06 
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de nationella kvällstidningarna, Aftonbladet och Expressen, som medium. Kvällstidningar är 

lämpliga att använda som objekt vid studier av iscensättningar eftersom de spelar mycket på 

bilder i kombination med rubriker och ingresser för att locka till sig köpare. Kvällstidningar är 

även det studieobjekt som används i Terrorkriget i kvällspressen av Gert Z. Nordström, 

material som ligger till grund för uppsatsen och beskrivs länger fram i uppsatsen. Där används 

iscensättningar för att beskriva Aftonbladet och Expressens rapportering av 11:e september 

attack. Eftersom iscensättningar kan avlösa varandra över tid beroende på hur händelsen 

utvecklas kommer uppsatsen att titta på kvällstidningarnas rapportering under de tre första 

dagarna samt om nödvändigt inkludera enskilda artiklar längre fram i tiden.  

Utifrån det ovan nämnda syftet och avgränsningen kommer uppsatsen besvara följande 

frågor: 

• Hur har tidningarna iscensatt sin rapportering kring händelserna? 

• Hur fungerar Nordströms teori om iscensättningar på det utvalda materialet? 

För att svara på dessa frågor kommer artiklarna som publicerats 16 – 18 september 1972 

och 24 – 26 april 1975 i Aftonbladet och Expressen att användas.  

Relation till tidigare forskning 

Den här uppsatsen utgår från den forskning som Gert Z. Nordström gjort i sina rapporter Från 

löpsedel till webb8 och Terrorkriget i kvällspressen9. Dessa lägger den teoretiska grunden för 

uppsatsen. Det är i dessa texter som iscensättningar presenteras. Båda rapporterna fokuserar 

på nutida händelser. I Från löpsedel till webb använder Nordström iscensättningar på följande 

händelser Kosovokriget, Olof Palmes begravning och branden på Hissingen 1998. 

Terrorkriget i kvällspressen analyserar iscensättningarna i rapporteringen av 11:e september 

attacken 2001 samt den efterföljande jakten på Usama bin Ladin. Nordströms teori har inte 

applicerats på historiskt material och inte heller testats. Det är här som denna uppsats syfte 

passar in. 

                                                
8 Gert Z. Nordström. och Anders Åstrand. Från löpsedel till webb. Rapport/Styrelsen för psykologiskt försvar: 
176. Stockholm: Styrelsen för psykologiskt försvar, 1999. 
9 Gert Z. Nordström. Terrorkriget i kvällspressen. Rapport/Styrelsen för psykologiskt försvar: 184. Stockholm: 
Styrelsen för psykologiskt försvar, 2002. 
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Forskningen kring media och dess koppling till terrorism fokuserar till stor del på 

rapporteringen i samband med och efter attentaten mot USA den 11 september 2001. 

Antologin Media, terrorism and theory: a reader 10 innehåller utmärkta exempel på detta.  

Anna forskning som ligger närmare ämnet för uppsatsen är exempelvis Yeok-il Chos 

Terrorism and media in Korea.11 Här studerar man hur koreanska tidningar valt att publicera 

rapporterade händelser där koreanska medborgare utsatts för terrorattacker utanför Korea åren 

1997 – 2007.  

Något som ligger närmare uppsatsen i tid och ämne NachBilder der RAF 12 och Die 

Entführung von Hanns Martin Schleyer13. Dessa tittar på hur Röda armé fraktionen beskrivits 

med bilder i nyhetssammanhang. Framförallt är det material från den tyska hösten 1977 som 

används. Dessa båda texter berör Röda armé fraktionen dock senare i tiden och ur ett tyskt 

perspektiv med fokus på bilder. 

I Hotfulla nyheter14 diskuterar Lars Nord vad som kännetecknar stora nyheter och 

vilka faktorer som är viktiga för mediernas nyhetsvärdering och nyhetsurval. I 

rapporten presenteras också ett förslag på teoriutveckling på området där aktuella 

förändringar av det moderna mediesystemet ges särskild uppmärksamhet. Chos och 

Nords forskning ligger nära området som tas upp här men med fokus på den moderna 

nyhetsrapporteringen.  

News Frames Terrorism15 ligger också nära den här uppsatsen. Här tittar man på hur 

Amerikanska och Brittiska tidningar skiljer sig åt i rapporteringen av terrorhändelser. 

Marina Ghersetti. Val av nyhetskanal när kriser inträffar16 

Handlar om hur människor använder sig av massmedier i situationerna av kris och katastrofer 

för att tillgodose sitt informationsbehov.  

Blood and ink! The common-interest-game between terrorist and the media17  
                                                
10 Anandam P. Kavoori and Todd Fraley (red). Media, terrorism, and theory : a reader. Lanham, Maryland, 
USA: Rowman & Littlefield, cop, 2006 
11 Yeok-il Cho. Terrorism and media in Korea. I The Journal of the Institute Justice & International Studies 8 no. 89 
(2008): 89 - 98 
12 Charlotte Klonk. Bildterrorismus – Von Meins zu Schleyer. I NachBilder der RAF, Inge Stephan und 
Alexandra Tacke (red.), 197-215. Bölau Verlag Köln Weimar Wien, 2008. 
13 Charlotte Klonk. Die Entführung Hanns-Martin Schleyers und der terroristische Bilderkampf. Kritische 
berichte no. 2 (2008): 48 - 58 
14 Lars Nord. Hotfulla nyheter. Rapport/Demokratiinstitutets rapportserie: 21. Sundsvall: Demokratiinstitutet, 
2008. 
15 Zizi Papacharissi and Maria de Fatima Oliveira. News Frames Terrorism: A Comparative Analysis of Frames 
Employed in Terrorism Coverage in U.S. and U.K. Newspapers. The International Journal of Press/Politics 13 
no. 52 (2008): 52 - 74 
16 Marina Ghersetti. Val av nyhetskanal när kriser inträffar. I Lycksalighetens ö, Sören Holmberg, Lennart 
Weibull & Henrik Oscarsson (red). Göteborg: SOM-institutet (2011): 525 - 534 
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Här tittar man på sambandet mellan terrorism och media och vill med empiriska modeller visa 

på detta.  

The media and terrorism: A Reassement av Paul Wilkinson tittar också på sambandet 

mellan media och argumenterar för att det finns ett symbiotiskt förhållande där. 

Alla dessa är för ämnet intressanta och visar på olika vägar att gå i forksningen kring 

media och terrorism. Ingen av dessa tittar på terrorhändelser i Sverige samt väldigt få texter 

berör tidsspannet 1970-75.  

Teoretiska begrepp 

Den här uppsatsen kommer att ha sitt teoretiska centrum kring Gert Z. Nordströms rapport 

Terrorkriget i kvällspressen. Från den fokuserar jag på Nordströms teori som tittar på hur en 

nyhet redigeras, formges och ges en lämplig presentationsform, så kallade iscensättningar. 

Centralt för uppsatsen blir därför definitionen av iscensättning.18 

Nordström gör en viktig distinktion mellan diskurs och iscensättning som jag kommer att 

använda mig av. ”Båda har med flödet i nyhetsförmedling att göra. Med diskurs menas 

emellertid hela nyhetsutbudet i en konflikt eller en utsträckt händelse medan iscensättning 

endast är en mindre avgränsad del av en diskurs, ett eller flera uppslag i en tidning eller ett 

nyhets- inslag i TV. Iscensättningar arrangeras av enskilda redaktioner. Diskurser skapas av 

många medier tillsammans och ofta under längre tid.” Iscensättning blir därmed hur en nyhet 

”redigeras och formges, dvs. ges en lämplig och ändamålsenlig presentationsform”.19 

Enligt Nordström finns det fyra iscensättningar; dramatisk, lyrisk, episk och didaktisk.  

Enligt Nordström har kvällspressen har en bestämd form i sin nyhetsspridning. Det är 

bara själva innehållet som byts ut. Dessa former för verklighetsskildring är olika typer av 

iscensättning; dramatisk, lyrisk, episk och didaktisk.  

Retoriken uppmärksammas inte utifrån några kriterier på vad som kan vara sanning 

eller lögn utan endast hur den är framställd, vilka språkliga medel som utnyttjas och i vilket 

sammanhang den framträder. 

 Här nedan presenteras de fyra iscensättningarna precis som Nordström beskriver dem i 

Terrorkriget i kvällspressen.  
                                                                                                                                                   
17 Dominic Rohner. och Bruno S. Frey. Blood and ink! The common-interest-game between terrorist and the 
media. I Public Choice 133 no. 1/2 (2007): 129 - 145. 
18 Nordström. Terrorkriget i kvällspressen 
19 Ibid 
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Dramatisk iscensättning 
Nyheten framställs som: 
(a) något överraskande eller chockartat 
(b) något pågående (nutid) som inte är avslutat  
(c) något som gör sken av att iakttas direkt. 

Karakteristiskt för dramatisk iscensättning är närvaro och genomskinlighet. Läsaren ska helst se 
”igenom” mediet: uppleva sig som närvarande i händelsen. Återgivningen sker direkt, i presens och 
ingenting är avslutat. Läsaren kan bara ana, befara och förskräckas. Ingen vet hur det fortsatta 
händelseförloppet kom- mer att utvecklas. Rubrikerna är korta och bilderna dynamiska och ”diagonalt” 
fångade av fotografen vilket ytterligare kan betonas vid klippning och redigering. Då den dramatiska 
iscensättningen förmedlar det chockartade nuet, kan den bara utnyttjas under en kortare tidsperiod. 
Vanligen bara någon dag, sedan måste den övergå i annan form. Växlingen är beroende av hur händelsen 
utvecklas.20 

Lyrisk iscensättning 
Nyheten framställs som: 
(a) något typiskt och förväntat (metaskildring)  
(b) något pågående (nutid) som avslutas 
(c) något som gör sken av att iakttas direkt. 

Den lyriska iscensättningen strävar också̊ efter närvaro och genomskinlighet, men i övrigt är skillnaden 
stor gentemot den dramatiska iscensättningen. Här handlar det ofta om en metaskildring som följer efter 
en dramatisk iscensättning. Alla vet att traumat bytt tillstånd och övergått frän chock till lugn. Läsaren 
möter den stora sorgen i form av andakter, begravningsceremonier, tända ljus etc. Olyckan är ett faktum 
som måste bearbetas. I den lyriska iscensättningen blir tonen en annan, rubrikerna tunga och bilderna 
horisontellt-vertikala.21 

Episk iscensättning 
Nyheten framställs som: 
(a) något speciellt i en större händelse 
(b) något passerat (dåtid) men också̊ som något pågående (nutid) 
(c) något som förmedlas personligt/subjektivt. 
 
Episk iscensättning betyder att diskursen ifråga bärs fram av en berättande journalist, som gärna 
subjektivt eller personligt vänder sig till läsaren. Det illusoriska greppet, du är själv där, från den 
dramatiska iscensättningen ersätts med en indirekt förmedling: jag är närvarande men du är långt ifrån. 
Därför behöver läsaren någon som berättar, helst någon som förefaller bekant och verkar 
förtroendeingivande. Eftersom den episka framställningen ofta ingår i en större övergripande 
nyhetsdiskurs har den olika underfunktioner: dra fram speciella hjältar, peka ut syndabockar, bereda 
utrymme för vittnen och anförvanter. et är inte ovanligt att episka iscensättningar ut- vecklas till 
långlivade såpor, ”Sagan” om Kent och Sara från Estoniakatastrofen är redan ett klassiskt exempel. Ett 
annat är de piloter som sköts ned, tillfångatogs och visades i irakisk TV sedan de attackerat Bagdad under 
Gulfkriget. 22 

Didaktisk iscensättning 
Nyheten framställs som: 
(a) något logiskt i en händelsekedja  
(b) något passerat (dåtid) 
(c) något som förmedlas objektivt och vetenskapligt. 

                                                
20 Ibid, 12 
21 Ibid, 12 
22 Ibid, 12 
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De tillstånd av chock och affekt som förmedlats direkt via de dramatiska och lyriska 
iscensättningsformerna och indirekt via den episka ställer krav på en fjärde form som förmedlar nyheten 
mer sakligt och opersonligt. Denna uppgift har den didaktiska iscensättningen. Avsikten är att redogöra 
för faktiska förhållanden. Även här finns en förmedlande instans. Förmedlingen arrangeras emellertid inte 
som i den episka iscensättningen av en subjektiv berättare utan av en objektiv undervisare som beskriver 
hur en händelse gått till eller varför ett tillstånd föreligger. I de fall den didaktiska iscensättningen ingår i 
en större nyhetsdiskurs redogör den vanligen för något förflutet. 23 

Terminologi 

Här nedan presenteras definitioner som är central för uppsatsen.  

Terrorism 

I uppsatsen benämns händelserna som studeras som terroraktioner eller terroristattacker och 

grupperna och individerna som utfört aktionerna som terrorister. Begreppet terrorism och mer 

specifikt benämningen terrorist är inte utan kontrovers. ”Den enes ’terrorist’ kan, som FN:s 

generalsekreterare Kofi Annan hösten 2001 uttryckte saken, mycket väl vara den andres 

’frihetskämpe’. Definitionen har varit i högsta grad rörlig.” Den här uppsatsen kommer inte 

att föra någon djupare diskussion om ämnet. Det är däremot värt att nämna hur terrorism är 

definierat.24 

Det som uppslagsboksdefinitionen behöver är en precisering av vem det är som genom 

våldshandlingar vill påverka samhället. Som Björn Kumm uttrycker det: 

”På den frågan ligger ett snarast existentiellt svar nära till hands: terrorismen används primärt 

av den – person eller grupp eller organisation – som befinner sig eller upplever sig vara i 

underläge.”25 

I The media and terrorism: A Reassement definerar definierar Paul Wilkinson termen 

terrorism som en särskilt typ av våld men behöver inte vara synonymt med politiskt motiverat 

våld. Han sätter även upp fem karaktärsdrag:  
1. Våldet är överlagt och utformat att skapa ett klimat av extrem rädsla  
2. Våldet är riktat mot flera mål än de omedelbara offren 
3. Våldet är vanligen riktat mot slumpmässiga eller symboliska mål, inklusive civila 
4. Våldet anses av det samhälle där den förekommer som "extra-normal", det i bokstavlig mening att det 

bryter mot de normer som reglerar tvister protester och missnöje 
5. Våldet används främst, men inte uteslutande, för att påverka den politiska beteende regeringar, 

samhällen eller specifika sociala grupper 

                                                
23 Ibid, 13 
24 Kumm, Björn. Terrorismens Historia. 2. Lund: Historiska Media, 2002. 
25 Ibid 



 8 

Intressant är också att nämna den nuvarande svenska lagstiftningens definition av terrorism. 

Lag (2003:148) om straff för terroristbrott: 
2 § För terroristbrott döms den som begår en gärning som anges i 3 §, om gärningen allvarligt kan skada 
en stat eller en mellanstatlig organisation och avsikten med gärningen är att 
1. injaga allvarlig fruktan hos en befolkning eller en befolkningsgrupp, 
2. otillbörligen tvinga offentliga organ eller en mellanstatlig organisation att vidta eller att avstå från att 
vidta en åtgärd, eller 
3. allvarligt destabilisera eller förstöra grundläggande politiska, konstitutionella, ekonomiska eller sociala 
strukturer i en stat eller i en mellanstatlig organisation26 

I 3 § lyfts sedan de mer specifika gärningarna så som mord, allmänfarlig ödeläggelse och 

människorov. 27 

Ustaša och Rote Armee Fraktion (även Baader-Meinhof ligan och Kommando Holger 

Meins), de två grupperna som behandlas i uppsatsen samt de två aktionerna uppfyller alla 

kriterierna ovan för att kallas terroristorganisationer och terroristaktioner. Intressant att 

påpeka är att i rapporteringen om Västtyska ambassaddramat så beskrivs Baader-Meinhof 

ligan och Kommando Holger Meins som terrorister.  Gärningsmännen vid flygkapningen på 

Bulltofta som ”kaparna” eller ”kroatern” samt att Ustaša beskrivs som en organisation som 

författar sig med terror.  

Kvällstidningar 

Kvällstidning är ett begrepp som genomgått en förändring den senaste tiden. Idag är kanske 

begreppet lösnummers tabloid mer korrekt. Under 1970-talet levde kvällstidningarna upp till 

sitt namn och kom ut och såldes under eftermiddagen och kvällen. Kvällstidningarna gick i 

tryck senare än dagstidningarna och kunde på det sättet få med händelser från förmiddagen i 

sina upplagor.  

Perspektiv på media och terrorism 

Terrorism och media har historiskt sett ett intrikat förhållande till varandra. Terrorism handlar 

inte enbart om att sprida död och förstörelse utan även att kunna kommunicera. Terrorister har 

på senare tid börjat använda terroristattacker som ett sätt att kommunicera. Genom 

flygplanskapningar och gisslantagande kunde den palestinska motståndsrörelsen komma till 

tals med sin motståndare, Israel, som dittills inte erkänt palestiniernas politiska existens.28 

                                                
26 SFS (2003:148) Lag om straff för terroristbrott. Stockholm: Justitiedepartementet. 
27 Ibid 
28 Kumm. Terrorismens Historia. 
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Genom att välja rätt mål och tid för sina dåd kan terrorister öka den uppmärksamhet man får 

från media.29  
”När omständigheter inträffar som kan vålla skador på person eller egendom, är särskilt allvarliga eller 
kan hota grundläggande samhälleliga funktioner rör det sig ofta om en kris eller katastrof.[…] I sådana 
fall är massmedierna den viktigaste informationskanalen, och det är också dit människor oftast vänder sig 
för upplysningar och vägledning.”30 

Media tjänar på allmänhetens iver att få information om det inträffade. Rädslan och 

fascinationen skapad av terrordåd är en viktig del för sensationella tv-kanaler och tabloider.31 

Rapporteringen av terroraktioner, särskilt långvariga händelser som kapningar och 

gisslansituationer generera en närmast ändlös källa för sensationell och visuellt övertygande 

nyheter som kan öka tittar- och läsarsiffrorna.32 Gisslantagandet under OS i München 1972, 

kapandet av TWA flight 847 1985 och 11:e september attacken i USA 2001 är alla exempel 

mediala mega event där terrorister medvetet vill ha uppmärksamhet och media drog nytta av 

ökad försäljning och stora publiksiffror.33 

Medierna och terrorismen har börjat leve i en form av symbios. Terroristattacker 

fungerar som en form av kommunikation för en terroristgrupp. Media används som en 

plattform som terroristerna använder för att kunna sprida sin ideologi. Media drar nytta av 

terrorismen då rapporteringen av dessa ökar försäljningen och tv-tittare.  

Under attacken mot de israeliska idrottarna under OS i München följdes händelserna av 

500 miljoner tv-tittare världen över. Liknade fenomen kan man se i samband med kapningen 

av TWA flight 847. Alla stora TV-nätverk i USA sågen ökning i tittare till följd av 

exponeringen av händelsen och kringliggande händelser så som vilka personer i gisslan var. 

Så länge som massmedia existerar kommer terrorister söka efter det som Storbritanniens 

premiärminister Margaret Thatcher kallade ”the oxygen of publicity”.34,35 Och så länge som 

terrorister genomför våldsamma aktioner kommer massmedia att arbeta för att rapportera om 

dem på ett dramatiskt vis som tillfredsställer allmänhetens längtan att veta mer om offren och 

förövare.36 

                                                
29 Rohner och Frey. Blood and ink! The common-interest-game between terrorist and the media.  
30 Ghersetti. Val av nyhetskanal när kriser inträffar, 525 
31 Rohner och Frey. Blood and ink! The common-interest-game between terrorist and the media. 
32 Wilkinson. The media and terrorism: A reassessment, 
33 Rohner och Frey. Blood and ink! The common-interest-game between terrorist and the media. 
34 Kumm. Terrorismens Historia. 
35 Wilkinson. The media and terrorism: A reassessment, 
36 Ibid 
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Disposition 

Först kommer jag att presentera två kortare bakgrunder till de båda händelserna. Även om 

båda händelserna är för sin tid väldigt spektakulära så förutsetts det inte att läsaren är familjär 

med dessa. I bakgrunden presenteras vad som hände under flygplanskapningen på Bulltofta 

samt Västtyska ambassaddramat. Bakgrunden går inte in på vad som föranledde attacken eller 

vad som hände efteråt. Bakgrunden för händelserna ska inte användas till att analysera hur 

korrekta eller sanningshalten i artiklarna som analyseras. Detta är viktigt då analysen av 

iscensättningar inte inbegriper detta.  

Efter presentationen av händelserna kommer jag att gå igenom de fyra 

iscensättningarna. Här kommer jag inom varje iscensättning att analysera ett urval av artiklar. 

Analysen ämnar till att visa hur jag analyserat mitt material och hur jag använt mig av 

iscensättningarna. I analysen presenterar jag dels utdrag ur artiklar samt rubriker och kommer 

att förklara de exemplifierade tidningssidornas uppbyggnad. Jag kommer även att inkludera 

hela sidor från tidningarna för att kunna visa på denna uppbyggnad. För att skapa en 

helhetsbild har jag analyserat och klassificerat alla sidorna ur mitt material. Detta finns 

bifogat (se rubriksammanställning). Inom varje iscensättning kommer jag att presentera hur 

de generellt används av tidningarna under deras rapportering.  

I slutsatsen kommer jag att summera den övergripande bilden av hur Aftonbladet och 

Expressen iscensatte rapporteringen av flygkapningen på Bulltofta samt Västtyska 

ambassaddramat. I slutsatsen kommer jag att utvärdera Nordströms teori och lägg fram de 

tankar som jag stött på med mitt arbete. 

Bakgrund 

Här nedan ges en sammanfattning av de båda terrordåden och vad som inträffade.  

Kapningen på Bulltofta (1972) 

Fredagen den 15 september 1972 utförs den första flygplanskapningen i Sverige. SAS flight 

SK130 lyfte från Torslanda, Göteborg på väg till Stockholm kapades några minuter efter start 

och kaparna tvingade planet att ändra kurs och landa på Bulltofta flygplats i Malmö. Planet 

hade kapats av tre personer med koppling till den kroatiska terroristorganisationen Ustasja. 

Klockan 17:13 landar flygplanet på Bulltofta och det 16 timmar långa kapardramat börjar.  
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Kaparna krävde att sju i Sverige fängslade kroater skulle utbytas mot gisslans frisläppande. I 

annat fall skulle kaparna spränga planet. Fångarna var dömda för mordet på den Jugoslaviens 

Sverigeambassadör Vladimir Rolović den 7 april 1971 och ockupationen av Jugoslaviens 

konsulat i Göteborg, februari 1971. Justitieminister Lennart Geijer, som befann sig vid sitt 

sommarhus i Skåne, reste till platsen och kommat att sköta förhandlingarna. Efter några 

timmars överläggningar gav Justitieminister Lennart Geijer efter och lät föra de sju kroatiska 

fångarna till planet. En av fångarna vägrade ge sig upp i planet och kaparna krävde då en halv 

miljon kronor istället. Efter sexton timmar i fångenskap kunde de sista passagerarna lämna 

planet omkring klockan 8 på morgonen den 16 september. Planet med besättning, kapare och 

de sex fångarna lyfte klockan 08:54 och förde kaparna och de fritagna fångarna till Madrid. I 

Madrid gav kaparna upp och besättningen släpptes. Besättningen flögs hem och landade i 

Sverige på natten den 17 september. Sverige krävde att kaparna och fångarna skulle utlämnas, 

men den 10 februari 1973 meddelade Spanien att så ej skulle ske. 37 

Västtyska ambassaddramat (1975) 

Klocka 11:50 den 24 april 1975 ockuperar Kommando Holger Meins ur Röda Armé 

Fraktionen den Västtyska ambassaden på Skarpögatan på Gärdet i Stockholm. Ockupanterna, 

Hanna Krabbe, Karl-Heinz Dellwo, Lutz Taufer, Bernhard Rössner, Ulrich Wessel och 

Siegfried Hausner, tog ambassadpersonalen, däribland ambassadören Dietrich Stoecker, som 

gisslan, sammanlagt tolv personer. Strax efter 12 anländer den första polispatrullen. Därpå 

anlände fler poliser och ambassaden omringades. Klockan 14:00 skjuter Kommandot 

militärattachén Andreas von Mirbach. Strax efter det friges en i gisslan som även för med sig 

terroristernas krav. Kravet var bland annat att 26 stycken fångar ur Röda Armé Fraktionen 

skulle släppas. Klockan 20:51 meddelar Sveriges justitieminister Lennart Geijer terroristerna 

att den västtyska regeringen inte gick med på kravet att släppa fångarna. Som reaktion på 

detta skjuter terroristerna handelsattachén Heinz Hillegaart klockan 22:40. Man hotade med 

att och man hotade att skjuta en varje timme tills kraven uppfyllts. Klockan 23:47 detonerade 

en del av den trotylladdning som terroristerna haft med sig inne på ambassaden. Alla 

kvarvarande gisslan överlever om än med skador och räddas. Av terroristerna dog Wessel i 

explosionen och Hausner dog några veckor senare till följd av sina skador. De övriga kunde 

gripas och utlämnades sedan till Västtyskland där de dömdes. Explosionen som blev slutet på 

dramat tros ha exploderat av misstag.38 

                                                
37  Johnsson. P3 Dokumentär: Kapardramat på Bulltofta 
38 Hansén och Nordqvist. Kommando Holger Meins.  
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Rapportering i andra medier 

Det var inte bara kvällstidningarna som rapporterade om det inträffade. TV och radio var på 

plats och sände direkt från båda aktionerna.  

Under kapningen på Bulltofta befann sig media i terminalhallen samt från den 

ledningscentral som fanns upprättad i en annan byggnad på området.  

Den västtyska ambassaden låg ett fåtal hundra meter från Sveriges Radio och Sveriges 

Televisions redaktion på Oxenstiernsgatan på gärdet. Reportrar och nyhetsredaktion hade 

därför lätt att direkt rapportera om händelserna dels från studion och även från utsända 

reportrar direkt på plats.  

Analys 

Dramatiska iscensättningar 

I materialet som jag har undersökt har jag identifierat ett fåtal dramatiska iscensättningar. Alla 

dessa iscensättningar är i samband med rapporteringen om Västtyska ambassaddramats den 

24 april (se rubriksammanställning). En nyhet som är dramatiskt iscensatt känns igen på att 

den låter läsaren se ”igenom” mediet. Återgivningen sker direkt i presens och läsaren kan bara 

ana, befara och förskräckas av innehållet. 

Både Aftonbladet och Expressen har en tydlig dramatisk iscensättning på förstasidan 

den 24 april. Aftonbladets förstasida kombinerar rubrikerna “AMBASSAD ANFÖLLS i 

Stockholm idag – Baader Meinhof ligan misstänks”39 och ”TVÅ SKJUTNA 

AMBASSADÖREN BLAND 25 I GISSLAN”40 med bilden av två polismän som springer med 

en kvinnlig ambassadanställd i famnen (bild 1). Expressens förstasida finns de dramatiska 

rubrikerna ”DRAMA PÅ AMBASSAD GISSLAN DÖDAD”41 och ”- Vi ska skjuta 

militärattachén!”42 till skillnad från Aftonbladet har man inga bilder på förstasidan (bild 2).  

Inuti båda tidningarna fortsätter de dramatiska iscensättningarna. Här är det helsidorna 

med bilder med korta dramatiska rubriker. Sida åtta i Expressen tas till ¾ upp av en bild där 

mans ser en civilklädd polisman med draget vapen i en hukande ställning. Ovanför bilden 

beskrivs scenen med rubriken ”Polis tar skydd mot skottsalvorna”43. Sidan nio upptas helt av 

                                                
39 Aftonbladet, 1975-04-24, s.1 
40 Ibid, s.1 
41 Expressen, 1975-04-24, s. 1 
42 Ibid, s. 1 
43 Ibid, s. 8 
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en bild. Här ser man en ensam man i ett fönster med rubriken ”Han är instängd i 

ambassaden”44(bild 4). I Aftonbladet visas liknande situationer upp på sida sju. ”Polisring 

runt ambassaden”45(bild 3) möter läsaren med två bilder som visar uniformerade poliser med 

dragna vapen i området som antas vara runt ambassaden. Dessa bilder kombineras med en 

bild på en person i ambassaden som hänger ut ur ett fönster för att slänga ut en lapp.  

Både Aftonbladet och Expressen har förhållandevis lite text i publiceringen den 24 april. 

Sidorna tar till stor del upp av bilder och rubriker. På sidan 1 i Expressen kan man läsa 

följande:  
- Vi har ambassadören och militärattachén som gisslan, meddelade kvintetten vid 13-tiden. Om inte 
ambassadbyggnaden omedelbart utryms skjuter vi militärattachén. Polisen trodde att de fem ockupanterna 
kunde tillhöra Baader-Meinhofligan. Förtvivlade tjänstemän vid ambassaden flydde springande. Andra 
stod i fönstren och ropade på hjälp. Brandkåren försökte evakuera dem. Hela tiden knallade kpistarna och 
polisen pistoler. Polisen har slagit en järnring runt hela området.46 

Och ett utdrag från sidan 8: 
- Det är för hemskt. Kan ni inte föra bort oss. Ta bort oss härifrån. Varför måste vi sitta här medan de 
skjuter som galningar. Fem kvinnor som tagits som gisslan av tre män och två kvinnor vid västtyska 
ambassaden lyckades klockan 13 ta sig ut ur huset. De satt förskrämda och hukade sig i polisen buss nära 
ambassaden. Samtidigt knallade det skott från ambassaden. Klockan 13.30 i dag var läget detta: De fem 
som tagit gisslan hade kommit till ambassaden klockan 11.30. – Vi vill tala med ambassadören sa de. 
Plötsligt slet de tre männen fram varsin k-pist. De började skjuta. De tog sedan gisslan och avancerade 
uppåt i byggnaden till tredje våningen. Klockan 13.30 hade de förskansat sig där. Sju poliser har lyckats 
ta sig in i huset och har inlett en eldstrid. En person uppges enligt TT ha dödats. En skadad kvinna har 
räddats.47 

Båda texterna är tydligt dramatiska i sin iscensättning. Händelsen är i sig både 

överraskande och chockartad och detta trycker man på i texterna. Alla händelser som beskrivs 

saknar helt avslut, fokus ligger på att beskriva vad som har hänt fram till att tidningen gick i 

tryck. Det blir lätt för läsaren att med hjälp av citat från kidnapparna och gisslan som lyckats 

fly och bilderna som publicerats att uppleva en stark närvaro i händelsen. 

Aftonbladets text på förstasidan påminner starkt om den ovan nämnda från Expressen. 

Inne i tidningen skiljer det sig mer. Här har man valt att helt skriva om vad som hänt och 

skriver inte lika ”genomskinligt” som Expressen. Nedan ett utdrag från sida 6 under rubriken 

” 25 personer gisslan på ambassaden”. 
Undan för undan rekvirerade polisen grupper med tyngre vapen. Någon halvtimme efter dådet låg 
polismän i skottsäkra västar runt hela ambassaden med skjutklara vapen. En av de kvinnor som med hjälp 
av brandkårens stegar lyckades ta sig ut från huset berättar att ockupanterna talade tyska ”utan brytning”. 
Justitieminister Lennart Geijer underrättades genast om vad som hänt. Även svenska ambassaden i 
Västtyskland informerades för att i sin tur hålla den västtyska regeringen underrättad. Ännu har polisen i 

                                                
44 Ibid, s. 9 
45 Aftonbladet, 1975-04-24, s. 7 
46 Expressen, 1975-04-24, s. 1 
47 Ibid, s. 8 
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Stockholm inte meddelat några officiellt[sic!] uppgifter om vilka ockupanterna kan tänkas vara. Men en 
av de polismän som var först på plats och har haft kontakt med några av dem som hann fly inifrån säger: -
Det är förmodligen medlemmar ur Baader Meinhof-ligan som ockuperat ambassaden. 

Detta är en skildring av vad som hände minut för minut:  
• Klockan 12.01: Ambassaden ockuperas av fem personer.  
• Klockan 12.02: Flera skott avlossas. Minst en person träffas och flera människor tas som gisslan. 
•  Klockan 12.03: Två polisbilar anländer till Skarpögatan och larmar omedelbart förstärkning.  
• Klockan 12.05: Polisen slår katastroflarm på radion. Alla tillgängliga styrkor åker mot gärdet. 

Ambulans och brandbilar följer efter.  
• Klockan 12.06: Några människor räddar sig ut genom fönstret.  
• Klockan 12.06 -12.10: Ockupanterna flyttar sig från första till tredje våningen. Dörren mellan andra och 

tredje våningen, en järngrind, spärras av polisen.48 

Även om Aftonbladets artikels text inte ger samma känsla av att man som läsare 

upplever händelsen genom mediet som man kan få i Expressen så ger den totala 

iscensättningen med bilder och rubrik den dramatiska tonen.  

Som sagt tidigare har jag bara kunnat identifiera nyheter som är dramatiskt iscensatta 

från första dagen av rapporteringen om Västtyska ambassaddramat. Den 24 april hinner både 

Aftonbladet och Expressen få med nyheten i tidningen. I samband med flygkapningen på 

Bulltofta är tidningen redan tryckt och det ansågs antagligen vara för sent att trycka en extra 

utgåva. Nordström poängterar följande i definitionen av den dramatiska iscensättningen ”Då 

den dramatiska iscensättningen förmedlar det chockartade nuet, kan den bara utnyttjas under 

en kortare tidsperiod. Vanligen bara någon dag, sedan måste den övergå i annan form. 

Växlingen är beroende av hur händelsen utvecklas.”. Eftersom båda händelserna är över 

dagen efter de påbörjats och TV och radio har sänt direkt från händelserna är det inte längre 

möjligt att förmedla en nyhet som är överraskande eller pågående. Förmedlingen växlar form 

och går nu över i de andra iscensättningarna som lämpar sig bättre till att förmedla det som 

har hänt.  

                                                
48 Aftonbladet, 1975-04-24, s. 6 
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Bild 1 – Aftonbladet, 1975-04-24, s. 1      Bild 2 – Expressen, 1975-04-24, s. 1  

 

 
Bild 3 – Aftonbladet, 1975-04-25, s. 8-9 
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Bild 4 – Expressen, 1975-04-24, s. 8 - 9 

Episka iscensättningar 

Både i rapporteringen om flygplanskapningen på Bulltofta och Västtyska ambassaddramat så 

dominerar den episka iscensättningen över tid (se rubriksammanställning). Materialet är 

väldigt varierat då en den episka iscensättningen i sig är väldigt bred, något som diskuteras 

vidare i slutet av detta kapitel. Huvudkriterierna för den episka iscensättningen är när nyheten 

framställs som något speciellt i en större händelse. Det kan vara något som har passerat men 

också något pågående. Den ska förmedlas personligt/subjektivt. Jag har identifierat tre typer 

av episka iscensättningar som jag kommer presentera här. Den första är en form av personlig 

rapport från platsen, reportern skriver i jagform, där delar av händelsen återberättas. Den 

andra är där den episka iscensättningen drar fram, i det här fallet, hjältarna från en händelse. 

Den sista är en slags övrig kategori. Artiklar som inte helt uppfyller de episka kriterierna och 

samtidigt inte passar in någon annanstans.  
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”’Jag ser terrorister mörda en i gisslan’”.49 (bild 7) Det är rubriken på sidan 15 i 

Expressen den 25:e april 1975. Här beskriver Expressen reportrar själva sina upplevelser från 

Västtyska ambassaddramat.  
Taket lyftes, en eldkvast på tio meter slog upp och sedan kom den fruktansvärda explosionen. Glassplitter 
och betong haglade över området. Jag kastades till marken av tryckvågen. Jag hade suttit i åtta timmar i 
ett hus i det ockuperade ambassadområdet då 15 kg trotyl plötsligt exploderade i den västtyska 
ambassaden. … Jag går igenom grindarna på ambassadområdet. Röken, dimman, ligger tät över hela 
området. Jag vänder mig om och det sista jag ser är det urblåsta fönstren på tredje våningen i den 
västtyska ambassadbyggnaden. Där, i det femte fönstret, fick jag under dramat se en syn som aldrig 
kommer försvinna från näthinnan. Terroristerna riktade strålkastarljus mot kroppen. Sedan avlossades en 
kpistsalva. Kroppen föll ihop. Terroristerna sköt kallblodigt ner sitt offer.50 

Aftonbladet har en liknande artikel på sidan 13. Under rubriken ”Ambassaden 

exploderade 50 m framför mig”51 beskriver Aftonbladets reporter Staffan Kellerbog vad han 

var med om: 
Ur ett fönster lutar sig en människa. Han får syn på oss och ropar: -Hilfe, Hilfe. Men vi kan inte hjälpa 
honom. Istället ropar jag till svar: -Es kommt, es kommt. Det dröjer bara några sekunder så är han 
försvunnen i eldhavet. I ambassadörens rum ser jag två personer. Det verkar från mitt håll som om de är 
nakna. Men de ser ut att röra sig lugnt i det brinnande rummet. Inte heller ropar de på hjälp. Plötsligt 
kommer en massa poliser rusande. Samtidigt ser jag längs husväggen något som rör sig på marken. 
Senare får jag veta att det är ockupanterna som hoppar ut genom fönstret direkt vid explosionen. Polisen 
rusar fram emot dem och verkar inte ha några problem att övermanna dem. Två poliser går precis framför 
mig bärande på en ockupant. De håller honom i armar och ben till hälften bärande, till hälften släpande 
honom.52 

I båda artiklarna fokusera den förmedlande journalisten på särskilda passager i 

händelsen. I exemplen ovan är det explosionen och det intensiva efterspelet som står i 

centrum i artiklarna. Det är journalisten som är närvarande, som läsare sitter man långt borta. 

I Aftonbladet blir det extra tydligt. Reporterns namn är tydligt utskrivet och hans egna 

interaktioner i händelsen finns återgivna. I Expressen är det inte lika tydligt vem som berättar. 

Här återberättar reportern även vad denne minns när den passerar genom ruinerna. Dessa 

skillnader till trots så är båda artiklarna bra exempel på episka iscensättningar.  

Det personliga behöver inte alltid komma från journalisten. ”Det är inte ovanligt att 

episka iscensättningar utvecklas till långlivade såpor, ”’Sagan’ om Kent och Sara från 

Estoniakatastrofen är redan ett klassiskt exempel”53. Ett sådant exempel går i båda tidningarna 

i samband med flygkapningen på Bulltofta. Här är det besättningen på det kapade planet och 

deras frigivning och hemkomst man får följa. Redan den 16 september publicerar Expressen 

namn och bild på besättningen och de nämns kort i tidningen. Den 17 september upptas hela 
                                                
49 Expressen, 1975-04-25, s. 15 
50 Ibid, s. 15 
51 Aftonbladet, 1975-04-25, s. 13 
52 Ibid, s. 13 
53 Nordström. Terrorkriget i kvällspressen, s. 13 
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uppslaget på sidan sex och sju till att berätta om besättningen och deras familjer. Här blandas 

bilder på besättningen med bilder av familjerna (bild 5). På sidan sex kan man under rubrik 

”Piloten”54 läsa följande ingress: 
Hjälten i dramat, kapten Bo Wrenfeldt, har av många ansetts vara den som gjorde att inga människor kom 
till skada vid flygplanskapningen. Hans lugn och iskalla beteende gjorde att kaparna fick förtroende för 
honom och därför aldrig tappade fattningen och brukade sina vapen. 55 

Längre ner på sidan under ”Hon skulle ha slutat flyga om två veckor”56 intervjuas 

flygvärdinnan Barbro Blixths man om händelsen. 
- SAS ringde mig så snart de fick reda på kapningen. Först blev jag väldigt nervös. Det kunde ju vara 
vilka desperata typer som helst. – Vi har ofta tänkt på att vi kunde råka ut för flygkapningar och händelser 
som München. Men vi har aldrig diskuterat vad vi skulle göra.57 

På sidan sju berättar styrman Bror Olssons fru om hur hon upplevade det inträffade. 
Expressen träffade Anna-Greta sju minuter efter att hon av Olof Palmes statssekreterare Thage Pettersson 
fått meddelandet om att hela SAS-besättningen släppts och var i säkerhet. Hon grät fortfarande. – Jag 
reagerade likadant då som när jag först hörde att planet kapats. Jag blev tyst och började sen att gråta. 
Men den här gången var det glädjetårar.58 

Dagen efter, den 18 september, kan man på flera sidor se bilder på den hemkomna 

besättningen. Aftonbladet har följt flygvärdinnorna på planet hem från Madrid och har ett 

reportage om detta. Under rubriken ”Nej, vi är inte arga på kaparna”59 (bild 6) berättar 

flygvärdinnorna Fallenius och Blixth om sina upplevelser.  
- Den sista passageraren som gick ut på Bulltofta grät och omfamnade både Barbro och mig. I hennes 
ögon kunde man läsa ’stackars flickor!’.- Trots att vi mest av allt hade önskat hela tiden att alla 
passagerna skulle få lämna planet först och främst så kändes det ändå hemskt just när de gjorde det. 
Ensamt!60 

Reportaget slutar på sida på sida 8 och 9 med sidorna fyllda med bilder på familjerna som 

återförenas. Det blir avslutet för berättelsen om besättningen på Gunder Viking (planets 

namn). Det är en relativt kort berättelse. Trots det är det en typisk episk iscensättning. Det är 

via journalisten som intervjuar besättningen och deras familjer som förmedlar nyheten. 

Läsaren är inte själv där och upplever det. Man fokuserar här på särskilda personer än 

särskilda passager i händelsen.  

Tittar man vidare finns det en del artiklar som framställer speciella delar i de olika 

händelserna men där förmedlingen inte är lika tydligt personlig eller subjektiv. Detta är den 
                                                
54 Expressen, 1971-09-17, s. 6 
55 Ibid, s. 6 
56 Ibid, s. 6 
57 Ibid, s. 6 
58 Ibid, s. 7 
59 Aftonbladet, 1971-09-18, s 6 
60 Ibid, s. 6 
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tredje typen av episka iscensättningar jag presenterade tidigare. Här följer två exempel, ett 

från Aftonbladet den 16 september 1972 och ett från Expressen den 25 april 1975. Den första 

på sista sidan i Aftonbladet, under rubriken ”Olof Palmes svåraste beslut”61 (bild 8). 
Så fort statsminister Palme fått rapport om flygkapningen kallade han till extra regeringssammanträde i 
kanslihuset klockan 19.30. Han kom själv några minuter före tiden till ett tomt, mörkt och ödsligt 
kanslihus där den ensamme vakten fick springa och öppna låsta dörrar och samtidigt mota 
massmediafolk. – Släpp in dom du, vi slipper dom ändå inte, sa Palme. Alva Myrdal kom i hellång 
klänning och vit aftonkapp, silverskor och pärlor i håret – måste avbryta en festmiddag. […] Gunnar 
Sträng kom först klockan 20 – och då var dörren in till statsrådsberedningen låst. Sträng bultade hårt på 
dörren – ingen öppnade. Efter cirka fem minuter kom statssekreterare Ander Thunborg till 
finansministerns hjälp.62 

Den andra, på sida 12 i Expressen under rubriken ”Efter tolv timmars terror: 

Explosionen räddade dem”63.  
Efter tolv timmar av terror, tillfångatagna av terrorister, vacklar de ut. Blodiga och chockade förs de tio 
västtyskarna i gisslan in på Stockholms sjukhus. Terroristerna hotade att avrätta dem en efter en. Istället 
kom bomben – och räddade deras liv. Strax innan klockan tolv igår togs de som gisslan. Terroristerna 
ockuperade hela översta våningen i ambassaden där de arbetar. […] Klockan 23.12 släpps tre av 
kvinnorna i gisslan. Förtvivlande springer de mot poliserna. I handen har de ett skriftigt meddelande från 
terroristerna. De försöker berätta för polisen om vad som hänt. Men de hinner inte mer än börja förrän 
den fruktansvärda smällen kommer från ambassaden där deras nio kamrater finns. Ingen kan då tro att 
någon i byggnaden kan ha överlevt detonationen.64 

Båda exemplen ovan har jag valt att klassificera som episka. I båda fallen är det något 

speciellt i den större händelsen som beskrivs. I Aftonbladet bereder man utrymme för att 

presentera regeringen som en viktig aktör att belysa. I Expressen är det gisslans svårigheter 

som presenteras. Båda beskriver händelser i dåtid. Så långt framställs nyheterna i en episk 

iscensättning. Däremot är förmedlingen inte helt självklar. Det finns ingen utpräglad berättar 

som förmedlar berättelsen. De båda påminner mycket om det dramatiska iscensättningens 

direkta återgivning. Eftersom artiklarna uppfyller de första två kriterierna har jag valt att 

definiera de som episka.  

Den episka iscensättningen är den klart vanligaste. Nordström notera detsamma i 

Terrorkriget i kvällspressen. Han förklarar det på följande vis. 
Trots ett uppbåd av dramatiska iscensättningar i Aftonbladet och Expressen den 12 september är den 
episka den mest frekventa i båda tidningarna. Som jag påpekat finns det ingen klar gräns mellan dessa 
iscensättningsformer. I takt med att tidsavståndet ökar mellan händelse och förmedling övergår den 
dramatiska formen i en episk. Det som påskyndar den utvecklingen är Tv-kanalerna som kunnat erbjuda 
direktsändningar under själva terrorattackerna. Kravet ökar därmed på tidningarna att ta upp orsaker och 
konsekvenser, att kommentera, analysera och berätta.65 

                                                
61 Aftonbladet, 1971-09-16, sista sidan 
62 Ibid, sista sidan 
63 Expressen, 1975-04-25, s. 12 
64 Ibid, s. 12 
65  
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Jag menar att detsamma är sant även för mitt material. Tv och radio har sänt direkt under 

attackerna. Nu när attackerna är över har den dramatiska iscensättningen växlat. Då kommer 

den episka in.  

 
Bild 5 – Expressen, 1972-09-17, 6 - 7 

 
Bild 6 – Aftonbladet, 1972-09-18, 6 - 7 
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Bild 7 – Expressen, 1975-04-25, s. 15           Bild 8 – Aftonbladet, 1972-09-16, sista sidan 

Lyriska iscensättningar 

I det ursprungliga materialet av rapporteringen under de först tre dagarnas rapportering finns 

inget som kan sägas vara lyriskt iscensatt (se rubriksammanställning). Jag har därför valt att ta 

in material som kommer från den senare rapporteringen för att dels kunna studera denna 

iscensättning samt visa på att den förekommer i rapporteringen och diskutera kring den. Jag 

har valt att ta in rapporteringen från Västtyska ambassaddramat den 29:e april 1975. Jag har 

inte kunnat hitta något material i samband med flygkapningen på Bulltofta som skulle kunna 

klassificeras som lyriskt.  

I sin definition av lyrisk iscensättning skriver Nordström ” Läsaren möter den stora 

sorgen i form av andakter, begravningsceremonier, tända ljus etc. Olyckan är ett faktum som 

måste bearbetas.”. Den ligger nära den dramatiska iscensättningen i det att här är det också en 

händelse som görs sken att iakttas direkt samtidigt som den pågår. Skillnaden är att händelsen 

avslutas i rapporteringen och att det inte är något överraskande utan en förväntad händelse. 

Det är precis detta som man kan den 29:e april.  
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Expressen den 29:e april 1975 kan hela rapporteringen om ambassaddramat klassas som 

lyrisk. Läsaren möts på förstasidan (bild 9) av texten ”Pappa, pappa, farväl”66 i vit text mot 

svart bakgrund. På bilden nedan syns sörjande anhöriga framför en kista. Under bilden kan 

man läsa  
Fru Maria Hillegaart och hennes tre barn står vid en kista på Bromma flygplats. Det är dags för ett sista 
farväl. Gråtande går de fram till kistan – som är svept i den tyska fanan – och böjer sig över den. Tidigare 
på dagen kom Maria och hennes barn till mångas förvåning i vårkläder till minnesgudstjänsten över 
Heinz Hillegaart i Tyska kyrkan. Få kände till den mördade handelsattachéns sista vilja och testamente: 
inga minnesord, ingen sorgdräkt.67 

Sidan 8-9 tas till ¾ upp av bilder och text från minnesgudstjänsten i Tyska kyrkan, ¼ av 

uppslaget tas upp av en artikel om hur den siste svårt skadade terroristen, Siegfried Hausner, 

flygs ut från Sverige. På sidan 8 ser man en stor bild på ambassadören Dietrich Stoecker som 

med bandage över öron och omgiven av familj. ”Ambassadören trotsade läkarna – kom för att 

hylla sina kamrater”68 (bild 11) lyder rubriken till bilden på sidan 8. Sidan 9 fokuserar på 

familjen Hillegaart som följde sin make och fars önskan testamente att inte bära sorgkläder 

och att inga minnestal skulle hållas till honom. Två rubriker omgärdar bilden på familjen 

Hillegaart,”Familjen följde hans sista vilja”69 (bild 11) och ”Kom till kyrkan utan 

sorgkläder”70. Texten i reportaget skiljer sig något från texten på mittuppslaget och från första 

sidan. Istället för att förklara vad som passerar i bilderna som visas berättar reportern om 

handelsattachéns testamente och turerna kring att uppfylla det i samband med gudstjänsten.  
Heinz Hillegaart tänkte sig som alla andra att få dö efter ett lagom antal år i pension. Han föddes i 
Hamburg och någonstans på den nordtyska landsbygden skulle han velat gå bort i stillhet. Klausulen i 
hans testamente skrevs med hopp om en sådan död. En begravning som med sin frånvaro av yttre åthävor 
skulle visa att döden bara är det naturliga slutet på ett liv. Men eftersom Heinz Hillegaart dog mitt i ett 
världsdrama, åstadkom hans sista vilja förbryllande sus i en till bristningsgränsen packade kyrka, bland 
högtidsklädda diplomater från hela världen, politiker, militärer och allmänhet.  

[…] 

Det var uppgjort mellan talarna att Hillegaarts klausul skulle förklaras med eftertryck och i ställer för tal 
skulle anbefallas en tyst minut. Men en omkastning i sista minuten av talarlistan gjorde att det inte blev 
som det skulle. En högre tjänsteman än väntat anläende från Bonn.71 

På mittuppslaget (bild 10) syns vad som skulle kunna kallas ett utmärkt exempel på en 

lyrisk iscensättning. En stor del av sidan upptas av en bild från Bromma flygplats. Centralt i 

bilden syns Andreas von Mirbach och Heinz Hillegarts kistor draperade i västtyska flagan om 
                                                
66 Expressen, 1975-04-29, s. 1 
67 Ibid, s. 1 
68 Ibid, s. 8 
69 Ibid, s. 9 
70 Ibid, s. 9 
71 Ibid, s. 9 
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dekorerade med kransar. I vänsterkant syns Mirbachs familj och i högerkant svensk militär 

med fana. Rubriken ”Farväl pappa – Dödade attachéns son i gripande farväl”72 har placerats 

diskret i vänstra hörnet. Tillsammans med bilden blir sidan tung och känslofylld, en son som 

tar farväl av sin far. Texten under bilden fokuserar till att beskriva vad läsaren ser ovan och 

förklara händelseförloppet. Kort och i punktform.  
• Farväl, pappa! 
• Clais von Mirbach, son till den mördade militärattachén Andreas von MIrbach, böjer sig ned 

över kistan och kysser den. 
• Bredvid står änkan Christa von Mirbach och dottern Verena. På ett soligt Bromma tar de ett 

gripande avsked av sin make och far.  
• Efter minnesgudstjänsten i Tyska kyrkan fördes stoften efter den båda diplomaterna Andreas von 

Mirbach och Heinz Hillegaart till Bromma flygplats för att föras hem till Västtyskland med ett 
västtyskt militärplan. 
[…]  

• Kistorna var draperade med västtyska fanor och stod på svartklädda katafalker omgivna av 
kransar. En kom från den svenska regeringen. 

• Svenska militären paraderade, och Stockholms regionmusikkår spelade bla Karl XV:s 
sorgmarsch. 

• Utrikesminister Sven Andersson och en rad höga svenska militärer och utländska 
militärattachéer deltog i sorgehögtiden 

• Från Bromma flögs kistorna med militärflygplanet till Köln. Där hölls i dag en sorgehögtid med 
flera svenska gäster närvarande. ” 73 

I Expressen den 29:e april möter läsaren verkligen ”den stora sorgen” som Nordström 

uttrycker det. Genom alla fem sidorna läser man om minnesgudstjänsten och 

avskedsceremonin. Artiklarna framför det hela som en väntad händelse i efterspelen av 

attacken. Även om detaljer kring Hillegaarts ceremoni kan tyckas vara uppseendeväckande 

har man valt att iscensätta det som en förväntad händelse. Bilden och rubriken på 

ambassadören som trotsar läkarna blir även den lyrisk när den porträtteras som en av alla de 

rörande avsked som passerade under dagen. Repotagen är genomskinliga och fokuserar på att 

förmedla händelser och intryck från dagen. Artikeln om Hillegaarts testamente bryter 

mönstret något men inramningen bredvid bilden på ambassadören och rubrikerna förmedlar 

känslan av en sörjande familj som följer den dödes sista vilja snarare än något dramatiskt 

avsteg från givna normer. Mittuppslaget sist i serien avslutar tydligt händelsen. Den 

panorama-liknande bilden över kistorna med den sörjande familjen och paraden på varsin 

kant och den enkla rubriken ger ett tungt avsked. De enkla texterna undertill gör att det blir 

enklare för läsaren att uppleva händelsen direkt genom mediet.  

Aftonbladet har också en kort artikel från begravningen på sidan 7. Här under rubriken 

”Bilder av sorg”74 (bild 12) ser man i stort samma som Expressen visar. En kortare text 

                                                
72 Ibid, mittuppslag  
73 Ibid, mittuppslag 
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sammanfattar minneshögtiden. Troligen har Aftonbladet låtit rapporteringen från 

begravningen stå åt sidan för att ge plats åt rapporteringen från Vietnam där kriget precis 

avslutats (se bild 9). 

Den lyriska iscensättningen handlar ofta om en metaskildring som följer efter en dramatisk 

iscensättning. Att den följer på en dramatisk iscensättning kan delvis förklara varför den 

uteblir i samband med rapporteringen om flygkapningen på Bulltofta. Det är dock inte hela 

förklaringen eftersom den stora sorgen över lag uteblir då inga personer skadas eller 

omkommer på Bulltofta. Den lyriska iscensättningen tycks kräva att reportrar mer aktivt hittar 

situationer som kan iscensättas lyriskt. I Terrorkriget i kvällspressen beskriver Nordström 

följande om Expressens lyriska iscensättning från den 12:e september 2001, ”Expressen 

skaffar på egen hand fram en lyrisk iscensättning genom att bege sig till Storkyrkan i 

Stockholm.”75 De begränsade antalet lyriskt iscensatta artiklar i mitt material kan därför bero 

på att ingen av tidningarna har tagit sig till en plats där personer deltar i aktiviteter som kan 

iscensättas lyriskt eller så har inga sådana aktiviteter organiserats under händelsernas tidigare 

skeden. Minnesgudstjänsten som sedan skildras kommer mer naturligt och blir en del av den 

pågående rapporteringen av efterspelen från Västtyska ambassaddramat. 

 
Bild 9 – Expressen, 1975-04-29, s. 1 
                                                                                                                                                   
74 Aftonbladet, 1975-04-29, s. 7 
75 Nordström, Terrorkriget i kvällspressen, s. 22 
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Bild 10 – Expressen, 1975-04-29, mittenuppslaget 

 

 
Bild 11 – Expressen, 1975-04-29, s. 8 – 9  
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Bild 12 – Aftonbladet, 1975-04-29, s. 12 

Didaktiska iscensättningar 

Den didaktiska iscensättningen förmedlar nyheter mer sakligt och opersonligt än de andra tre. 

Den har som avsikt att redogöra de faktiska förhållandena. Förmedlingen sköts av en objektiv 

undervisare som beskriver hur en händelse gått till eller varför ett tillstånd föreligger.  

De didaktiska iscensättningarna ser väldigt lika ut mellan tidningarna. I båda 

tidningarna och båda fallen består de didaktiska iscensättningarna av del skissad nyhetsgrafik 

(bild 13 och bild 14). Texten är ”minut för minut” skildringen, en punktlista med händelser 

sorterade efter klockslagen de inträffade. Under rubriken ”Gisslan” och rubriken ”Geijer”76 på 

sidan 8 och 9 kan man läsa följande. 
Här är Expressens rapport från samtalet mellan kaparna och DC9:an:  

! Kl 17.55 från kaparna: - Jag läser nu upp en namnlista på sju personer, som sitter i svenska fängelser. 
Dessa ska omedelbart friges annars spränger vi planet. Tornet: - Bekräftar orden. 

! Kl 19.30 från tornet: - Två poliser vill förhandla med kaparna. Kaparna: - Nej, inga poliser får närma 
sig flygplanet.  

! Kl 19.50 från kaparna: - När fångarna kommit ombord lovar vi att släppa samtliga passagerare. Tornet: 
- Bekräftar orden. 

                                                
76 Expressen, 1971-09-16, s. 8 - 9 
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... 
! Kl 00.34 från kaparna: - Vi anhåller om att få tanka planet. Tornet: - Er begäran skall undersökas om 

det finns tankningsmöjligheter så här dags på dygnet.  
! Kl 01.11 : Malmö radar har fått kontakt med militärhelikopter. 
! Kl 01.18: Militärhelikoptern beordras från radar till s k tornfrekvensen för att leta sig in över fältet.77 

Aftonbladet har en liknande samanställning från dramat på västtyska ambassaden. På sidan 16 

under rubriken ”Tolv timmars gastkramning”78.  
Tungt beväpnade poliser 

! Kl 21.10: Tungt beväpnade poliser går i skyddad ställning utanför norska och engelska ambassaden. 
Samtidigt finns poliser i skottsäkra västar på taken till tyska och amerikanska ambassaden. 

! Kl 22.13: En man lutar sig ut genom fönstret på tredje våningen och ropar något på tyska. Strax därefter 
avlossas en skottsalva inifrån byggnaden. 

! Kl 22.30: En brandbil lämnar av fyra brandstegar inne på ambassadområdet. En polisbil och en 
piketbuss passerar avspärrningen i hög fart. 

Ambassaden exploderar  

! Kl 23.01: Ingen bekräftelse går att få någon ur gisslan skadats vid skottlossningen. 
! Kl 23.11: Tre kvinnor ur gisslan släpps fria och har med sig en skrivelse från ockupanterna. 
! Kl 23.46: Västtyska ambassaden exploderar.  Fullständigt kaos utbryter.79 

 

Båda tidningarna har i varje händelse en liknande beskrivning. Den här typen av beskrivning 

passar väl in på kriterierna för didaktiska iscensättningen. De beskriver objektivt det 

passerade händelseförloppet och passar in det i händelsekedjan.  

Ett annat exempel på didaktisk iscensättning av en artikel kan man se på sidan 10 i 

Expressen den 16 september 1972. I rapporteringen kring flygkapningen har man en artikel 

om hur själva kapningen gick till och vad som hände innan planet landade på Bulltofta. Sidan 

inleds med rubriken ”KAPARNA – så gick kuppen till”80  (bild 13)under det syns fyra 

skissade bilder över vad som hände i planet minuterna efter start.  
Fem minuter efter start från Torslanda i Göteborg lossar tre män säkerhetsbältena och går fram mot 
cockpiten. De tar fram pistolerna de haft gömda i innerfickorna och säger till passagerna: - Det här är en 
flygplanskapning. Ta det bara lugnt så klarar ni livet. […] Kapten får tillåtelse att tala i mikrofonen. Han 
säger: - Den här flygningen blir lite annorlunda än vi tänkt oss. Kaparna har planet i sitt våld. Alla sitter 
tysta. Kaparna står fortfarande kvar på var sin sida av mittgången med höjda vapen. De har tillåtit 
passagerna att sänka armarna. Alla är fortfarande fastspända i bältena. En av kaparna är nervös. Han 
darrar och svettas. Gång på gång flyttar han pistolen från hand till hand. Flygningen tar 35 minuter. 
Klockan 17.10 landar planet i Malmö. Personalen på flygplatsen har då redan i drygt 20 minuter känt till 

                                                
77 Expressen, 1971-09-16, s. 8 
78 Aftonbladet, 1971-09-17, s. 16 
79 Ibid, s. 16 
80 Expressen, 1971-09-16, s. 10 
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att det hänt något med planet. Sekunderna efter det att kaparna trängt sig in i cockpiten tryckte kapten in 
”kapningsknappen” – en hemlig säkerhetsknapp som reglerar en särskild radiofrekvens.81 

 

Texten är till skillnad från de två tidigare flytande istället för en punktvis genomgång av 

händelseförloppet. Både bilderna och texten är en form av rekonstruktion av händelsen 

ombord på planet. I det här exemplet förekommer en tydlig undervisare som beskriver 

händelseförloppet.  

En annan typ av didaktiskt iscensatta artiklar är dem där man beskriver kringliggande 

faktorer. I Aftonbladet kan man den 16:e september 1972 läsa om Ustasjas tidigare terrordåd 

och vad för typ av organisation Ustasja är. Under rubriken ”Ustasja bakom flera mord i 

Sverige” (bild 15) kan man i en artikel märkt ”Aftonbladet förklarar” läsa följande.82 
Den nazityska och italienska ockupationen av Jugoslavien 1941 gav rörelsen vind i seglen. Ustasja 
samarbetade med ockupanterna och utnyttjade situationen till att mörda hundratusentals serber, den andra 
stora folkgruppen. Dessutom föll judar och zigenare offer för Ustasja-terrorn. Rörelsen var och är klart 
rasistisk. Kroatien var en tid en ”självständig” stat – under beskydd av Hitler och Mussolini. När Titos 
partisaner segrade och befriade Jugoslavien flydde den mest beryktade ledaren, Ante Pavelic, till 
Argentina. Han dog i Spanien 1959. Rörelsen splittrades i en rad fraktioner och ”befrielsearméer” som nu 
arbetar mot Tito-regimen genom bomber och mord på jugoslaver utomlands. 83 

I Expressen kan man den 26 april 1975 läsa en liknande artikel om hur Kommando Holger 

Meins kom till. Under rubriken ”’Behandlingen’ som skapade terrorister”84  (bild 16) kan man 

läsa om hur Siegfried Haussner bildade Kommando Holger Meins ur det ”Socialistiska 

patientkollektivet” i Heidelberg.  
Gruppens ledare var Siegfried Haussner, en i tyska vänsterkretsar – och t o m för polisen – välkänd 
sprängämnesexpert. Tre av de övriga fyra terrorister har sedan länge stått under Haussners inflytande. De 
tre är: Lutz Taufer, Hanna Krabbe och Bernard Rössner. Bara den femte våldsmannen, Karlheinz Dellwo, 
tillhörde ursprungligen inte Haussnergruppen. Haussner samlade sin terroristgrupp i en ytterst ovanlig 
miljö. Den började som ett ”patientkollektiv” i den gamla universitetsstaden Heidelberg, och leddes 
ursprungligen av psykiatern doktor Wolfgang Huber. Denne hade som ett antal välkända psykiater, 
kommit till slutsatsen att personer som betraktades som mentalt rubbade[sic], i verkligheten inte är sjuka. 
Istället är det samhället som är sjuk. Om rättvisa rådde borde de inspärrade vara fria och de fria sitta 
inspärrade. 

Båda dessa exempel visar på didaktiskt iscensatta artiklar där kringliggande faktorer beskrivs. 

De är, för att vara kvällstidningsartiklar, väldigt objektiva i sin förmedling.  

Artiklar som är didaktiskt iscensatt är, i det utvalda materialet, de näst vanligaste. Bara 

episkt iscensatta artiklar förekommer oftare. När händelsen avslutats söker människor efter 

svar. Man vill veta orsaker och förstå hur och varför uppstod det inträffade och vilka kan 

                                                
81 Expressen, 1971-09-16, s. 10 
82 Aftonbladet, 1971-09-16, s. 13 
83 Ibid, s.13 
84 Expressen, 1975-04-26, s. 10 
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konsekvenserna bli. Den stora mängden frågor och sökandet efter att förstå ger upphov till 

många olika didaktiskt iscensatta artiklar som alla försöker svara mot detta. Den stora 

mängden didaktiska iscensättningar beror på att så många aspekter skall besvaras.  

         
Bild 13 – Expressen, 1972-09-16, s. 10             Bild 14 – Expressen, 1975-04-25, s. 16 

 

            
Bild 15 – Aftonbladet, 1972-09-16, s. 13                    Bild 16 – Expressen, 1975-04-26, s. 11 
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Diskussion och slutsats 

Hur har tidningarna iscensatt sin rapportering kring händelserna? 

Både Aftonbladet och Expressen använder sig överlag av episk iscensättning. Detta gäller 

både i rapporteringen om flygplanskapningen på Bulltofta och Västtyska ambassaddramat. 

Även den didaktiska iscensättningen är vanlig i rapporteringen. Den lyriska uteblir helt i det 

ordinarie materialet och förekommer väldigt begränsad utsträckning senare i rapporteringen. 

Dramatiska iscensättningen förekommer också väldigt begränsat. Detta följer på att båda 

terrorattackerna inte pågår särskilt länge vilket gör att en växling från dramatiskt till episkt 

och didaktiskt tvingas fram.  

Först vill jag återkoppla till det som skrevs i inledningen, Perspektiv på media och 

terrorism.  
Rapporteringen av terroraktioner, särskilt långvariga händelser som kapningar och gisslansituationer 
generera en närmast ändlös källa för sensationell och visuellt övertygande nyheter som kan öka tittar- och 
läsarsiffrorna. 

Båda terrorattackerna är som tidigare sagt inte särskilt långvariga. Det hindrar inte 

kvällstidningarna från att dra ut på händelserna. Rapporteringen från flygkapningen på 

Bulltofta förlänger händelsen till dess att besättningen är hemma igen. Två av de tre dagarnas 

rapportering kretsar kring besättningen. Västtyska ambassaddramat har däremot ett längre 

efterspel som tidningarna fokuserar på. Här blandas terroristernas utvisning med gisslans 

återhämtning och spridda rapporter om okända tyska bilar. Händelserna är inte särskilt 

långvariga men tidningarna jobbar för att tömma den källa dem har. Rapporteringarna 

förlängs genom att man fokuserar på speciella händelser, genom att dra fram hjältar och peka 

ut syndabockar. Förlängningen sker genom episkt iscensatta nyheter. Detta hänger också ihop 

med det som Nordström pekar ut och jag citerar i slutet av analysen av den episka 

iscensättningen. 
I takt med att tidsavståndet ökar mellan händelse och förmedling övergår den dramatiska formen i en 
episk. Det som påskyndar den utvecklingen är Tv-kanalerna som kunnat erbjuda direktsändningar under 
själva terrorattackerna. Kravet ökar därmed på tidningarna att ta upp orsaker och konsekvenser, att 
kommentera, analysera och berätta.85 

Jag menar på att båda dessa saker leder till att både Aftonbladet och Expressen väljer att 

skriva nyheter som de iscensätter episkt. De didaktiska iscensättningarna följer sedan på detta 

för att ge objektiv ram att bygga på.  

                                                
85 Nordström, Terrorkriget i kvällspressen 
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De lyriskt iscensatta nyheterna är till viss del en tvingad växling. Händelsen är 

förväntad och inträffar så snart omständigheterna tillåter. Den knyter an till det episka 

eftersom den fokuserar på särskilda personer och beskriver deras öde. Det är intressant att se 

att Expressen lägger så mycket utrymme på det till skillnad från Aftonbladet, särskilt eftersom 

Vietnamkrigets avslut inträffar samtidigt.  

För att återigen knyta an till Perspektiv på media och terrorism. Det går väldigt lite 

utrymme till att förmedla terroristerna budskap. ”Terrorism handlar inte enbart om att sprida 

död och förstörelse utan även att kunna kommunicera. Terrorister har på senare tid börjat 

använda terroristattacker som ett sätt att kommunicera.” Båda aktionerna har samma mål, att 

frige fängslade terrorister. Det är bara Röda armé fraktionen som lyckas få ut sitt budskap 

genom att deras brev delvis publiceras. Samt att Günther Wallraff i en artikel vidarebefordrar 

Röda armé fraktionens hot om nya attacker inom snar framtid. Ingen av tidningarna publicerar 

några politiska budskap från Ustaša. Båda grupperna tycks vara amatörer när det kommer till 

att utnyttja den svenska pressen för sitt syfte.  

Min slutsats är att tidningarna har valt att fokusera på att iscensätta nyheterna episkt och 

didaktiskt. Detta dels på grund av hur händelserna utvecklats och dels för att det ger en 

möjlighet att förlänga situationens nyhetsvärde. 

Hur fungerar Nordströms teori om iscensättningar på det utvalda materialet? 

Teorin ställer inga särskilda krav på innehåll eller ämne i artikeln. Iscensättningarnas kriterier 

bygger på hur en nyhet framställs. I min analys har jag inte märkt av att Nordströms teori 

ställer krav på tidsspecifika förhållanden. Kriterierna fokuserar enbart på texten och dess 

innehåll. Jag tror att Nordströms iscensättningar mycket väl kan användas på vilket 

kvällstidningsmaterial som helst, oavsett ålder. Däremot påverkar yttre faktorer vilka 

iscensättningar som kommer att dominera i en rapportering och hur växlingen påverkas.  

Ett problem jag stött på i min analys och som jag påpekar är det i den episka 

iscensättningen. Den episka iscensättningen har kriterier som är mer tolkningsberoende och 

iscensättningen generellt kan användas på flera olika situationer. I exemplet ”Olof Palmes 

svåraste beslut” uppfyller artikeln snarare de lyriska kriterierna än alla de episka. Den lyriska 

är däremot begränsad till vissa situationer. Artikeln har därmed klassats som episk. Den 

episka iscensättningen blir därför delvis en iscensättning där många olika typer artiklar 

samlas. Jag antar att detta är ett medvetet val av Nordström. Att just den lyriska 

iscensättningen är så pass hårt definierat och att den episka är så pass fri.  
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Nordströms teori om iscensättningar fungerar överlag bra på det utvalda materialet. I min 

analys har materialet i sig inte orsakat några problem. Rubrikerna, bilderna och texterna låter 

sig analyseras med Nordströms teorier.  

 

Rubriksammanställning 

Aftonbladet – Flygkapningen på Bulltofta 

Datum Rubrik Sida Iscensättning 
16-sep Alla Räddade 1 Episk 
16-sep Pengar också 6 Didaktisk 
16-sep Planet: Ta fram fångarna 8 Didaktisk 
16-sep Tornet: Ge oss mer tid 9 Didaktisk 
16-sep Var kaparna någon av de här 10 Didaktisk 
16-sep Vi var aldrig rädda 10 Episk 
16-sep "Det var som att få livet tillbaka" 11 Episk 
16-sep De anhöriga fick inget veta 12 Didaktisk 
16-sep Ustasja bakom flera mord i Sverige 13 Didaktisk 
16-sep 80-åring fick lämna planet 14 Episk 
16-sep Piloterna angriper regeringen i dag 14 Didaktisk 
16-sep Desperat fånge slogs för att slippa följa med 15 Episk 
16-sep Din son är med på planet 15 Episk 
16-sep Mördarna hämtas på fängelserna Mittuppslag Episk 
16-sep Olof Palmes svåra beslut Sista sidan Episk 
17-sep Detta är kaparnas ledare 1 Didaktisk 
17-sep Flygkapten berättar om flygningen 6 Episk 
17-sep Därför gav kaparna upp 7 Didaktisk 
17-sep När allt var över åkte Palme hem till kaptenens familj 8 Episk 
17-sep Jag gjorde bara mitt jobb 9 Episk 
17-sep Välkommen hem pappa 10 Episk 
17-sep Snart bli flygpassagerare kroppsvisiterade 11 Didaktisk 
17-sep fredag 16.45 SAS-planet kapas 12 Didaktisk 
17-sep lördag 14.45 kaparna ger upp 13 Didaktisk 
17-sep jag står överst på dödslistan mitten Episk 
17-sep Kaparnas ledare övergav fru och tre små barn… mitten Episk 
18-sep Äntligen tillsammans 1 Episk 
18-sep Nej vi är inte arga på kaparna 6 Episk 
18-sep Äntligen 8 Episk 
18-sep Pappa kom hem igen 9 Episk 
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Expressen – Flygkapningen på Bulltofta 

Datum Rubrik Sida Iscensättning 
16-sep Alla fria 1 Episk 
16-sep 1/2 Miljon 6 Didaktisk 
16-sep Jag är rädd för dej. Du kanske mördar mej! 6 Episk 
16-sep Frigivna 7 Didaktisk 
16-sep Gisslan 8 Didaktisk 
16-sep Geijer 9 Didaktisk 
16-sep Kaparna 10 Didaktisk 
16-sep Fångarna 11 Didaktisk 
16-sep Ustasja 12 Didaktisk 
16-sep Regeringen 13 Episk 
16-sep Kroaterna 14 Didaktisk 
16-sep De räddade berättar Mittuppslag Episk 
16-sep Planet lyfte Sista sidan Didaktisk 
17-sep Tacka din man 1 Episk 
17-sep Piloten 6 Episk 
17-sep Hustrun 7 Episk 
17-sep Ledaren 8 Didaktisk 
17-sep Kaparna 9 Didaktisk 
17-sep Geijer 10 Episk 
18-sep Välkomstkyssen 1 Episk 
18-sep Kaparna ville ge oss en kvarts miljon 6 Episk 
18-sep Äntligen hemma 7 Episk 
18-sep Mamma - skönt att vara hemma 8 Episk 
18-sep Pappa - vi har varit så oroliga 9 Episk 

 

Aftonbladet – Västtyska ambassaddramat 

Aftonbladet 
Datum Rubrik Sida Iscensättning 
24-apr Ambassaden anfölls - Två skjutna 1 Dramatisk 
24-apr 25 personer gisslan på ambassaden 6 Dramatisk 
24-apr Polisring runt ambassaden 7 Dramatisk 
24-apr Baader-Meinhof-ligan bakom attentatet 8 Didaktisk 
24-apr Ambassaddramat: kvinnorna räddas 22 Episk 
25-apr Skräcknatten 1 Episk 
25-apr Våldet mot Västtyska ambassaden   Episk 
25-apr Min son, min son 6 Episk 
25-apr Flera terrorister jagas i Stockholm 6 Didaktisk 
25-apr Terroristerna 8-9 Episk 
25-apr Gisslan 10-11 Episk 
25-apr Terroristerna ringde upp mig i kanslihuset 12 Episk 
25-apr "Ni får sköta det här själva" 12 Episk 
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25-apr Ambassaden exploderar 50 m framför mig 13 Episk 
25-apr Geijer var själv inne i ambassaden när det small 14 Episk 
25-apr Baader-Meinhof-ligan: Mord, rån, bomber 15 Didaktisk 
25-apr Tolv timmars gastkramning 16 Didaktisk 
25-apr Terroristernas krav i brevet till regeringen 17 Didaktisk 
25-apr Beväpnade poliser bevakar sjukhusen 18 Episk 
25-apr En enda vakt vid ambassaden 19 Didaktisk 
25-apr Medan ambassaden brinner: terroristerna bärs bort 30 Episk 
26-apr Läkaren vägrade lämna ut skadade kvinnan 1 Didaktisk 
26-apr Anna-Greta Leijon: Jag tar det politiska ansvaret 6 Episk 
26-apr Nya våldsdåd före 4 maj 7 Episk 
26-apr Ambassad-mördarna 8 Episk 
26-apr Jag har tappat mitt pass… 9 Didaktisk 

 

Expressen – Västtyska ambassaddramat 

Datum Rubrik Sida Iscensättning 
24-apr Drama på ambassad 1 Dramatisk 
24-apr Polisen tar skydd mot skottsalvorna 8 Dramatisk 
24-apr Han är instängd i ambassaden 9 Dramatisk 
24-apr Kpist-män mördade gisslan i den här ambassaden 26 Dramatisk 
25-apr Slutet 1 Episk 
25-apr Eftergifterna stoppar inte terroristerna 2 Episk 
25-apr Avrättningar inför ögonen på polisen 6 Didaktisk 
25-apr Polisen släpar fram en terrorist… 7 Dramatisk 
25-apr Angela greps efter fyra års jakt 8 Episk 
25-apr Bakbunden förs terroristen in på sjukhuset 9 Episk 
25-apr Attachén förs bort - om ett par timmar är han död 10 Episk 
25-apr Ambassadören tröstas på sjukhus av sin hustru 11 Lyrisk 
25-apr Explosionen räddade dem 12 Episk 
25-apr Svåraste dygnet i Palmes liv 13 Episk 
25-apr Västtyskland vältrade över ansvaret på Sverige 13 Didaktisk 
25-apr Rädslan för ny attack 14 Episk 
25-apr Jag ser terrorister mörda en i gisslan 15 Episk 
25-apr Dramat från början till slut 16 Didaktisk 
25-apr Detta är Holger Meins 29 Didaktisk 
25-apr Slutet på ambassad-dramat  30 Episk 
25-apr Ambassaden i morse 60 Episk 
26-apr Terroristerna flögs ut i smyg - mot läkarorder 1 Didaktisk 
26-apr Terroristernas långa väg tillbaka 8 Didaktisk 
26-apr Anna-Greta Lejon fattade det svåra beslutet  9 Episk 
26-apr Terrordådet leddes från fängelser 10 Didaktisk 
26-apr Behandlingen som skapade terroristerna 11 Didaktisk 
26-apr Otroligt att vi lever 22-22 Episk 
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