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Abstract 
The 15th of March 2019, the city of Christchurch in New Zealand was 

exposed to two mosque attacks that left at least 50 people killed and many 

people wounded. The attacks were described as a terrorist attack performed 

by a 28-year-old Australian man with right-wing extremist views. The two 

mosque attacks were broadcast live by the perpetrator on his social media 

accounts. By using a qualitative text analysis, the author has studied the 

reports of the attacks of three news channels, CNN, RT English and al-

Jazeera English, with a selection of nine articles. The study has investigated 

the description and the framing of the mosque attacks by each news channel. 

With the aid of a framing analysis, the author was able to identify which 

frames that has occurred in the reports by CNN, RT English and al-Jazeera 

English. The aim of the study was to study the framing of the mosque attacks 

by the news channels with different culture valuations and whether there 

were any similarities or differences in their descriptions of the attacks.  

The result of the analysis could show that there were both similarities and 

differences in the reports of the news channels. CNN and al-Jazeera English 

used the affective and attributive framework and RT English used the 

descriptive framework in their reports of the mosque attacks.  

Nyckelord 
Gestaltningsteori, dagordningsteori, etnocentrism, Christchurch, CNN, RT 
English, al-Jazeera English 
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1 Inledning 
Den 15 mars år 2019 blev två moskéer i Christchurch i Nya Zeeland beskjutna 

av en 28-årig australiensk man som beskrivs som en våldsam, 

högerextremistisk terrorist (SVT, 2019, 18 mars). Gärningsmannen dödade 

över 50 människor och nästan lika många skadades i vad som tydligt kan 

beskrivas som en terroristattack och en välplanerad sådan, sa premiärminister 

Jacinda Ardern (SVT, 2019, 18 mars).  

 

Gärningsmannen ska ha haft en kamera på sig och livesänt en video på 

attackerna som sedan spreds i sociala medier, uppger Expressen (2019, 15 

mars). På sociala medier cirkulerade det också vad som kallades 

gärningsmannens manifest där han beskriver sina motiv för attackerna och 

skriver att det är ett terrordåd. Gärningsmannens motiv uppges bland annat 

vara en hämnd för Ebba Åkerlund som miste sitt liv i terrordådet i Stockholm 

på Drottninggatan år 2017. Även flickans namn var skrivet på 

gärningsmannens mordvapen, vilket kunde urskiljas i det livesända materialet 

(Expressen, 2019, 15 mars). 

1.1 Problembakgrund 
 

Mediernas rapportering och gestaltning av terrordåd och terrorism har mynnat 

ut i en fruktan i världen för religionen islam och muslimer, uppger Powell 

(2011).  Rapportering om terrorism bygger på att göra skillnader genom 

religion, vilket skapar och skildrar en bild av muslimer som ondsinta och 

demoniska (Powell, 2011). Till följd av detta påstår Powell (2011) att vi idag 

förknippar terrorism med islam och muslimer.  

 

Gärningsmannens manifest var ett tecken på att han var anti muslimer och 

invandrare, skriver CNN (2019, 15 mars). Det är intresseväckande att studera 
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CNN, RT English och al-Jazeera English då det är nyhetskanaler från tre 

länder med olika kulturer. Det intressanta med detta är om kulturer kan 

återspegla sig i hur en nyhetskanal rapporterar och gestaltar en händelse. T.ex. 

om al-Jazeera English rapportering skiljer sig med tanke på att islam är den 

dominerande kulturen i dess ursprungsland Qatar.  

 

Det vi vet sedan tidigare är att medierna skapar sin egen agenda och själva har 

någon form av inflytande på vad som ska rapporteras och hur det ska 

rapporteras. Det är dock viktigt att poängtera att det finns andra faktorer som 

spelar en roll i mediernas rapportering, t.ex. ideologi, kultur, statsskick m.m., 

och att de också finansieras olika och regleras olika beroende på vilken 

publiceringstradition de tillhör (Nygren & Wadbring, 2013). Medierna har 

olika förutsättningar i olika länder och det är en bidragande faktor för vad som 

presenteras i mediet, så det är rättvist att säga att det inte bara handlar om hur 

journalister och media formar världen, utan också om hur världen formar 

journalister och media (Carey, 1997).  

 

Sammanfattningsvis finns det många faktorer som har en betydande roll i hur 

nyhetskanaler rapporterar och gestaltar händelser. Att valet föll på CNN, RT 

English och al-Jazeera English är bland annat för att deras ursprungsländer 

inte har samma kultur, vilket är en anledning som gör det intressant att 

undersöka för att se om det har någon betydelse i deras rapporteringar. Om 

kulturen spelar en roll i nyhetsrapporteringen kan det skilja sig mellan dem 

olika gestaltningarna. Valet föll också på dessa tre nyhetskanaler för att de är 

internationella med stor spridning runt om i världen med globala följare och 

läsare. Det kan innebära att nyhetskanalernas rapportering och gestaltning 

sker utifrån ett internationellt perspektiv snarare än ett nationellt perspektiv, 

vilket kan leda till att deras kulturer kanske inte återspeglas i deras 

rapportering och gestaltning. De tre internationella nyhetskanalerna ger den 

globala publiken sin syn på saken och utgår därifrån i sin rapportering och 
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gestaltning. Det som är intresseväckande med detta är om alla tre ger samma 

skildring eller om det skiljer sig åt. 

2 Bakgrund 
2.1 Moskéattackerna i Christchurch i Nya Zeeland 

 
Den 15 mars år 2019 skedde ett terrordåd mot två moskéer i staden 

Christchurch i Nya Zeeland. Det var under den tidiga fredagsbönen som en 

gärningsman öppnade eld mot hundratals personer som var samlade för bön 

(SVT, 2019, 15 mars). Gärningsmannen var utrustad med automatvapen och 

landets premiärminister sa att det var en “välplanerad terroristattack”, som 

polisen också kunde bekräfta. Enligt polisen fann man också två 

sprängladdningar i en bil som senare kunde desarmeras utan komplikationer 

(SVT, 2019, 15 mars). Enligt polisens utsago dödades minst 41 människor i 

moskén vid Deans Avenue mitt i centrala Christchurch och ytterligare sju 

människor dödades i moskén på Linwood Avenue, cirka sju kilometer från 

Deans Avenue (SVT, 2019, 15 mars). De döda var i åldrarna två till 60 år och 

det handlade om minst 50 människor som miste sina liv och ytterligare 50 

skadades. Den huvudmisstänkte terroristen är en 28-årig australiensk man 

som ska ha direktsänt attackerna på sina sociala medier (SVT, 2019, 15 mars). 

Det fanns även ett textdokument som påstods vara terroristens manifest där 

han hävdar att han inspirerades av andra terrordåd som skett i Europa och som 

var anledning till hans egen attack i Christchurch. I terroristens manifest 

nämner han bland annat terrordådet på Drottninggatan i Stockholm år 2017 

(SVT, 2019, 15 mars).  

2.2 CNN 
 

CNN är ett amerikanskt Tv-bolag med huvudkontor i Atlanta i USA. Tv-

bolaget startades år 1980 av Ted Turner men ägs idag av Time Warner (NE, 
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2019). År 1990 bedömdes CNN vara den mest trovärdiga nyhetskällan i 

Times Mirrors röstning (Whittermore, 1990) och mot slutet av 90-talet var 

CNN en av dem mest ledande nyhetsorganisationerna i världen (Kerbel, 

1998). I USA har nyhetskanalen två kanaler som de rapporterar ifrån: CNN 

med fasta kanaler som rapporterar om bland annat ekonomi och medicin och 

kanalen HLN som kortfattat rapporterar nyheter på dagtid och mer 

fördjupande program på kvällstid. De internationella sändningarna 

rapporteras via CNN International och startade år 1985 och når ut till en 

befolkning på närmare 2 miljarder människor runt om i världen (NE, 2019). 

Det stora genomslaget för CNN var genom de internationella rapporteringarna 

under Kuwaitkriget år 1991 och har sedan dess vuxit sig större. CNN var 

tidiga med att förmedla nyheter på internet, redan år 1995, och har idag 

webbplatser och applikationer till mobiltelefoner på flera olika språk, bland 

annat arabiska och spanska (NE, 2019). 

2.3 RT English 
 

RT, tidigare Russia Today, är en rysk nyhetskanal som grundades år 2005 och 

ägs av den ryska staten (RT, 2019). Kanalen rapporterar nyheter dygnet runt 

och sänder på fyra olika språk: ryska, engelska, arabiska och spanska. RT är 

idag tillgängliga i över 100 länder världen över och når ut till över 700 

miljoner människor. RT har även en dokumentärskanal, RT Doc, som sänder 

på ryska och engelska (RT, 2019). Enligt deras egen beskrivning är de en 

nyhetskanal som producerar nyheter för en publik som vill veta mer. Kanalen 

hävdar också att de med en rysk synvinkel ger ett omväxlande perspektiv på 

globala händelser till sin internationella publik (RT, 2019). RT finansieras 

genom statliga bidrag men är noga med att beskriva sig själva som ett 

oberoende medium, vilket också landets president Vladimir Putin hävdar 

(Fisher, 2013). Trots detta har RT fått mycket kritik och anklagelser för att 

vara en partisk nyhetskanal och för att vara Rysslands propagandaapparat 

(Bidder, 2013).   
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2.4 al-Jazeera English 
 

al-Jazeera är ett arabiskt Tv-bolag som startades år 1996 av emiren Hamad ibn 

Khalifa i Doha, Qatar. al-Jazeera brukar sägas vara den arabiska 

motsvarigheten av CNN (Britannica, 2019). Nyhetsmediet rapporterar om 

händelser dygnet runt och är idag en av dem mest inflytelserika 

nyhetskanalerna i världen (NE, 2019). al-Jazeeras utbud och blandning av 

nyheter, bland annat ocensurerade, gör nyhetskanalen till ett unikt forum i 

Mellanöstern (Britannica, 2019). År 2015 nådde TV-kanalen ut till över 267 

miljoner hushåll runt om i världen och sändes i 140 länder. al-Jazeera har från 

start varit anklagade för att vara ett språkrör för regimen i Qatar och betraktas 

av bland annat länder som USA som en mycket kontroversiell nyhetskanal 

som propagerar för terroristorganisationer (NE, 2019). Nyhetskanalens 

inflytande har minskat efter den arabiska våren som inleddes år 2010 på grund 

av bland annat konkurrensen men också för anklagelserna som tidigare 

nämndes. Trots anklagelserna mot al-Jazeera har kanalen rapporterat, dock 

okommenterade, presskonferenser från Vita Huset i USA och kanalen har även 

intervjuat israeliska tjänstemän (NE, 2019). al-Jazeera var fram till år 2003 

enbart en arabiskspråkig nyhetskanal men har sedan dess etablerat en 

engelskspråkig webbplats och nyhetskanal, al-Jazeera English (NE, 2019). 

3 Teoretiskt ramverk 
3.1 Dagordningsteorin 

 
År 1972 myntades dagordningsteorin, av två massmedieforskare Maxwell 

McCombs och Donald Shaw. Teorin var ett resultat av en studie som byggdes 

på en hypotes av McCombs och Shaw om att nyhetsmedia har ett inflytande 

på allmänheten och deras uppfattning om vad som anses vara de mest 

väsentliga frågorna i det amerikanska presidentvalet (McCombs, 2003).   
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Dagordningsteorin blev resultatet av en studie som utfördes av McCombs och 

Shaw år 1968 i USA. Studien verkställdes i Chapel Hill i North Carolina i 

samband med det amerikanska presidentvalet och framställdes genom 

McCombs och Shaws hypotes om att nyhetsmedia har ett inflytande på vilka 

politiska frågor som är av störst betydelse för allmänheten i Chapel Hill 

(McCombs, 2014). Resultatet konstaterade att McCombs och Shaws hypotes 

var korrekt, det fanns ett samband mellan de frågor nyhetsmedia prioriterade 

och vad allmänheten uppfattade som viktiga frågor i valet (McCombs, 2003).  

 

Dagordningsteorin handlar i stora drag om inflytandet nyhetsmedia har på vad 

som ska prioriteras på samhällets agenda genom att rikta in allmänhetens 

uppmärksamhet på det som anses vara viktigt. Nyhetsmedierna besitter det 

inflytande att besluta vad som ska beaktas, och ramar in händelser för 

allmänheten och formar och bildar den allmänna opinionen i samhället, 

avsiktligt eller oavsiktligt (McCombs, 2003). Inflytandet resulterar i att 

medierna styr vad allmänheten ska tänka på och hur de ska tänka på det. Det 

kan alltså uppfattas som att medierna styr allmänhetens uppfattning av 

samhället, vilket också kallas dagordningsmakt (Strömbäck, 2014).  

 

Walter Lippmann (1922) påstod att den främsta källan till människans 

upplevelse och bild av världen är nyhetsmedierna. Det människan vet om 

världen är en konstruktion av det nyhetsmedierna väljer att presentera för oss 

och han menar på att de faktorer som är betydande för medias agenda blir 

även betydande för allmänhetens åsikt och uppfattning (Lippmann, 1922).  

3.2 Gestaltningsteorin 
 

Gestaltningsteorin är nära sammankopplat till dagordningsteorin då båda riktar 

in sig på hur nyhetsmedia orienterar allmänhetens uppmärksamhet på 

specifika händelser och på så sätt skapar samhällets agenda (Scheufele, 1999). 

Skillnaden ligger i att gestaltningsteori tar det ett steg längre och belyser hur 
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nyhetsmedia ramar in nyheter utifrån ett särskilt perspektiv eller synvinkel 

(Communication Theory, 2019) och bildar en ram för den information som 

presenteras (Scheufele, 1999). Dagordningsteorin ger oss en bild av vad vi ska 

tänka på och gestaltningsteorin ger oss en bild av hur vi ska tänka på fenomenet 

(Järvå & Dahlgren, 2013). Gestaltandet beskriver med andra ord nyhetsmedias 

redogörelse för skeenden och hur detta influerar och begränsar allmänhetens 

egna tolkningar av händelser (West & Turner, 2014). Gestaltningsteorin är 

alltså en bidragande faktor som har potential för att förändra allmänhetens 

uppfattning av en händelse eller ett ämne (Scheufele, 1999).  

 

Erving Goffman (1974) var först med att beskriva teorin och menar på att 

människor tillämpar primära ramverk för att kunna förstå och bearbeta 

information. Goffman (1974) hävdar att tolkningar av världen sker genom att 

människor använder sig av sitt eget primära ramverk. Ramverket är primärt 

med anledning av att det är ett grundläggande verktyg för att kunna förstå sig 

på världen och enligt Goffman (1974) finns det två delar i det primära 

ramverket: naturliga ramar och sociala ramar som båda bidrar till hur vi tolkar, 

bearbetar och kommunicerar.  

 

Viktigt att poängtera är att gestaltningsteorin ligger till grund baserat på två 

olika iakttaganden av verkligheten. Det första iakttagandet belyser att 

nyhetsmedias beskrivning av verkligheten utifrån deras infallsvinkel inte 

stämmer överens med den verklighet som nyhetsmedias rapportering handlar 

om då medierna inte beskriver verkligheten, de gestaltar verkligheten 

(Strömbäck, 2014). Det andra iakttagandet handlar om människors uppfattning 

av verkligheten och det som har betydelse för hur människor tolkar den. Det 

betyder att människors uppfattning av verkligheten inte är verkligheten som 

den ser ut, det är snarare bilder av verkligheten (Strömbäck, 2014). Från den 

tidigare forskningen har jag hämtat inspiration och kollat över vilka 



 

8(57) 
 

inramningar som använts. Nedan presenteras inramningar som jag funnit och 

som jag tror kan vara användbara i denna studie.  

 

Attribut of responsibility: “ansvarsramen”, introducerar ett problem där 

skulden läggs på en individ, en grupp eller en stat som bär ansvar för problemet 

eller har en lösning på det. 

 

Conflict: “konfliktramen”, denna ram lägger tonvikten på en konflikt som 

uppstår mellan individer, grupper eller institutioner av anledning att fånga 

allmänhetens uppmärksamhet. 

 

Human interest: denna ram uppmärksammar en händelse eller ett problem ur 

en emotionell synvinkel eller från ett mänskligt ansikte. 

 

Economic consequences: “den ekonomiska konsekvensramen” redogör för en 

händelse eller ett problem som resulterar i ekonomiska påföljder för en individ, 

grupp, geografiskt område eller en nation.  

 

Morality: “moralramen”, placerar en händelse eller ett problem i ett moraliskt 

eller religiöst sammanhang. 

 

Den beskrivande inramningen motsvarar nyhetkanalers funktion att informera 

allmänheten om vad som sker och minska osäkerheten hos allmänheten främst 

genom att ge en bild och förklara vad som har hänt.  

 

Exempel på beskrivande inramning: 

Attack 

Angrepp 

Brott 

Konflikt 
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Den attributiva inramningen motsvarar nyhetkanalers funktion att skapa en 

mening eller göra det begripligt för allmänheten om vad det inträffade handlar 

om, t.ex. genom att ta fram attribut som kan ge en mening åt situationen.  

 

Exempel på den attributiva inramningen: 

Terroristattack 

Terrorism 

Religiös/etnisk konflikt 

Politisk konflikt 

 

Den emotionella inramningen motsvarar nyhetkanalers funktion att skapa en 

förståelse för händelsen och vad den har för påverkan.  

 

Exempel på den emotionella inramningen: 

Mänskligt ansikte 

Mänskligt lidande 

3.3 Etnocentrism 
 

Nyhetsmedia gestaltar en verklighet och informerar allmänheten om vad som 

försiggår i samhället och runt om i världen, men nyhetsmedia är även mer än 

bara en källa till information. Nyhetsmedia är också en källa genom vilken 

ideologi som ska förmedlas till allmänheten och som kan baseras på ett lands 

kultur (Akhavan & Ramaprasad, 1998). Man kan se på den saken genom ett 

begrepp som kallas etnocentrism, vilket innebär att individer upplever och ser 

världen utifrån deras egen kultur som den centrala utgångspunkten (NE, 

2019). Etnocentrismen innebär i stort sett att man ser sin egen kultur som den 

centrala och att man bedömer och tolkar andra kulturer utifrån ens egna 

kultursystem, vilket kan innebära särskilda premisser och värderingar (NE, 

2019).  
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Begreppet etnocentrism myntades av etnologen William Graham Sumner i 

hans bok Folkways år 1960. Han beskriver även två begrepp inom 

etnocentrismen som förklaring till hur etnocentrism uppstår; innegrupp och 

utegrupp (Egidius, 2005). Innegrupp är den grupp av individer som man 

känner samhörighet med och tillsammans har en sammanhållning. Det är den 

grupp som man delar samma kultur, normer och värderingar med. Sumner 

(1960) hävdar att den grupp av individer som man identifierar sig med, alltså 

innegrupp, är kärnan som skapar etnocentrism. Utegrupp är motsatsen till 

innegrupp och innefattar den grupp man inte själv tillhör och omfattar de 

individer som man inte känner någon samhörighet med eller identifierar sig 

med (Egidius, 2005).  

 

Shoemaker & Reese (1996) skriver i sin bok Mediating the message att 

etnocentrism redogör för journalisters benägenhet att värdera sitt eget lands 

tradition och kultur över andra länders traditioner och kulturer. Det innebär 

att journalister i sin nyhetsrapportering bedömer andra länder mot den 

standard som de har i sitt land (Shoemaker & Reese, 1996) och utgår ifrån 

sina egna traditioner och kulturer när de återger en historia. Gans (1979) 

hävdar att journalisters värderingar är en återspegling av deras underliggande 

ideologi, som går att jämföra med etnocentrismen.  

 

Nyhetsmedier brukar konstruera och gestalta verkligheten utifrån det som 

överensstämmer med den underliggande ideologin (Akhavan & Ramaprasad, 

1998). Van Dijk (1998) menar att ideologin spelar roll i nyhetsproduktionen 

och dess spridning för att ideologierna som finns rekonstrueras av landet och 

bygger på samhällets diskurs. I tidigare forskning har forskare försökt att 

identifiera vilka konsekvenser detta har gällande nationella intressen och 

ideologier i samverkan med nyhetsmedia. Detta för att man kan urskilja att det 
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finns en koppling mellan dessa och att landets ideologier har någon form av 

inverkan på hur rapporteringen ser ut (Shoemaker & Reese, 1996). 

3.4 Tillämpning av teorier 
 

I denna studie kommer dagordningsteorin tillämpas på det sätt att 

utgångspunkten ligger i att nyhetsmedierna CNN, RT English och al-Jazeera 

English har satt en agenda för sina läsare och att de kastar ljus på det läsarna 

ska tänka på. Det förutsätts att nyhetsmedierna har beslutat i vad som ska 

beaktas och på så sätt bestämmer vad som är viktigt och styr samhällets 

opinion (McCombs, 2003). Detta är dagordningsteorins grundläggande 

principer (Strömbäck, 2014). Detta innebär att de tre nyhetsmediernas 

information, yttranden och eventuella vinklingar kan ha en påverkan i hur 

allmänheten uppfattar Christchurchattacken och bidrar till att forma 

uppfattningen av detta hos publiken. Teorin kommer också kunna bidra med 

att urskilja dem eventuella likheter och skillnader i de tre nyhetsmediernas 

agenda och hur respektive nyhetsmedier beslutat vad som är viktigt och vad 

som ska beaktas. 

 

Gestaltningsteorin går hand i hand med dagordningsteorin och kommer att 

tillämpas på det sätt i att avläsa hur respektive nyhetsmedier har ramat in olika 

delar av attacken och vilka ramar som använts i rapporteringen för att ge en 

mer utvecklad bild av hur agendan är satt, alltså vad media väljer att kasta ljus 

på. På så sätt går det att se hur nyhetsmedierna skiljer sig åt i inramningen av 

attackerna, eller om de säger samma sak och använder sig av samma ramar i 

sin rapportering. Den kvalitativa textanalysen som är studiens metodansats 

har inspirerats av gestaltningsteorin och studien kommer att analyseras utifrån 

gestaltningen för att urskilja de olika ramar som framträder i CNN, RT 

English och al-Jazeera English nyhetsrapportering av terrordådet. 
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I den tidigare forskningen om inramning av terroristdåd går det att urskilja att 

vanligt förekommande ramar var moralramen, human interest som också har 

kallats den emotionella inramningen i den tidigare forskningen samt den 

beskrivande och attributiva inramningen. För att urskilja dessa inramningar 

letade forskare efter specifika termer, ord och begrepp som beskrivs i texterna 

för att sedan placera dem i olika ramar där dessa termer, ord och begrepp 

passar bäst in. 

 

Med tanke på att dessa inramningar som tidigare presenterades är vanligt 

förekommande när nyhetskanaler rapporterar om och gestaltar terrordåd så 

ger det mig en knuff på vägen gällande hur gestaltningsteorin kan fungera 

och vilka inramningar som kan komma att förekomma i texterna som ska 

analyseras. På detta sätt så vet jag vad jag kan stöta på för termer, ord och 

begrepp som är vanliga när man rapporterar om ett terrordåd. Om och när 

dessa är funna kan jag med hjälp av gestaltningsteorin närma mig texterna 

och fördjupa mig för att urskilja vilka inramningar som förekommer och 

komma fram till ett resultat. 

 

Etnocentrismen kan hjälpa mig att förstå varför det kan skilja sig åt i dem 

olika nyhetsrapporteringarna. Det kan ha sina förklaringar att nyhetsmedier 

med olika kulturella bakgrunder rapporterar annorlunda på grund av landets 

ideologi och kultur. Den tidigare forskningen inom etnocentrism har också 

kunnat klargöra att det finns någon form av samverkan mellan det nationella 

intresset och landets ideologier. Detta kan ha en inverkan på hur 

rapporteringarna ser ut och om det finns skillnader.  

4 Tidigare forskning 
4.1 Nyhetsmedias inramning och gestaltning 
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Semetko & Valkenburg (2000) gjorde en studie för att undersöka hur 

nyhetsmedier använder sig av olika gestaltningsramar i sin rapportering av 

händelser. I deras studie påvisades det att nyhetsmedia ofta använder sig av 

gestaltningsramen “ansvar” gällande hur de ramar in olika händelser och 

fenomen. Ansvarsramen innebär med andra ord att media tillskriver ansvaret 

av ett problem på en individ, en stat eller en grupp i sin rapportering av en 

händelse eller ett fenomen (Semetko & Valkenburg, 2000). Anledningen till 

att medierna använde sig av olika former av gestaltningsramar berodde på 

olika faktorer, närmare bestämt marknadsfaktorer och ämnesfaktorer 

(Semetko & Valkenburg, 2000).  

 

Den främsta upptäckten i studien visade på att det mest väsentliga 

skillnaderna i användningen av gestaltningsramar inte hade att göra med om 

det var tidningsmedia eller Tv-media (Semetko & Valkenburg, 2000). Den 

intressanta skillnaden låg nämligen i de sensationella medierna kontra de mer 

seriösa medierna. I sensationell media använder man sig mer av den 

“mänskliga” ramen, som innebär att man gestaltar en händelse eller ett 

fenomen ur en emotionell synvinkel medan man i de mer seriösa medierna 

allt mer applicerar ansvarsramen, som beskrevs tidigare, samt konfliktramen 

där medierna lägger tonvikt på en konflikt som uppstår med anledning att 

fånga allmänhetens uppmärksamhet (Semetko & Valkenburg, 2000).  

4.2 Nyhetsmedias inramning och gestaltning av terroristattacker 
 

I juli år 2005 inträffade fyra bombningar i Londons tunnelbanor och på en 

buss i Tavistock Square. Sammanlagt miste 52 människor sitt liv samt de fyra 

självmordsbombarna. Över 700 människor skadades i attackerna (Brinson & 

Stohl, 2012).  

 

I en studie av Brinson & Stohl från år 2012 gjordes en undersökning gällande 

medier i USA och Storbritannien och deras gestaltning av 
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Londonbombningarna. Mediernas rapportering av dessa händelser visade sig 

ha en stor inverkan på allmänheten och deras uppfattning om det terroristiska 

hotet (Brinson & Stohl, 2012). Innan attackerna inträffade antogs det 

islamiska terrorhotet vara baserat i terroristorganisationer utanför de båda 

länderna. Den tidigare uppfattningen gällande islamisk terrorism som ett 

externt hot och den påföljande uppfattningen efter attackerna i London var 

influerat av mediernas rapportering och mediernas inramning, hävdar Brinson 

& Stohl (2012). 

 

I studien identifierades två specifika inramningar: inhemsk terrorism, vilket 

är terrorism som riktar in sig på offer inom ett land av en utövare med samma 

medborgarskap (Jackson, 2012), samt den internationella ramen, som 

definierar problemet som sammankopplat till internationella 

terroristorganisationer (Brinson & Stohl, 2012). 371 amerikaner var 

deltagande i studien och exponerades för en av två inramningar för att 

undersöka deras inverkan av allmänna attityder gentemot civila rättigheter, 

muslimer samt terrorbekämpning. Studiens resultat kunde visa att den 

inhemska terrorismramen ger en ökad känsla av rädsla i jämförelse med den 

internationella ramen, vilket leder till att det finns ett ökat stöd för att begränsa 

muslimer från civila rättigheter och en negativ inställning mot muslimer, 

hävdar Brinson & Stohl (2012).  

 

Resultatet kunde också påvisa hur inhemska terrorismramen och den 

internationella ramen ger två olika effekter. När en terroristattack ramas in 

som inhemsk terrorism är människor mer benägna till att ge ett ökat stöd för 

nya restriktioner gällande civila rättigheter. Författarnas hypotes gällande att 

de deltagare som blir exponerade för den internationella hot-inramningen 

skulle ge ett ökat stöd för hårdare internationell säkerhet, ingripande och 

bestraffning mot internationella terrorister än de deltagare som exponerades 
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för den inhemska terrorismramen visade sig alltså inte stämma, påpekar 

Brinson & Stohl (2012). 

 

Sedan 11 september-attackerna har det skett ett flertal attacker på amerikansk 

mark och i Powells (2011) studie kunde det urskiljas ett tematiskt mönster i 

mediernas rapportering om terrorism. I studien kunde det konstateras att det 

dominerande var en rädsla för den internationella terrorismen snarare än den 

inhemska terrorismen. I mediernas rapportering av de attacker som skett efter 

den 11 september så fann Powell (2011) ett mönster i gestaltningen av 

terrorism som bygger en rädsla för islam och en förhöjd bild av USA som en 

god och kristen nation.  

 

Religionsfrihet är en viktig del i den amerikanska tron, men trots detta 

definieras terrorister efter sin religion i mediernas rapportering. När medierna 

rapporterar om terrorismen framhäver man skillnader genom religion, menar 

Powell (2011). Medierna framställer muslimer som ondsinta och demoniska 

och kristna som humana. Powell (2011) menar att detta inte anges uttryckligen 

i mediernas rapportering men att deras gestaltning av kristna offer framställs 

som oskyldiga och bedjande människor som mördas, skadas eller skräms av 

ondsinta och demoniska muslimer. Detta tematiska mönster som Powell 

(2011) kallar det blir tydligt märkbart när kristna individer och muslimer 

porträtteras som mördade och mördare i mediernas rapportering.  

 

En stor skillnad påträffades i de rapporteringar som granskades i Powells 

(2011) studie då man kunde urskilja hur medierna gjorde skillnad på 

terrorister som var internationella muslimer och terrorister som var 

amerikanska medborgare utan tydliga internationella kopplingar. Detta 

genom att namnge terroristerna, motivet, framtida hot och offer, hävdar 

Powell (2011). Mediernas rapportering av terrorismen gick från att 

identifierar muslimer som har koppling till terroristorganisationer till att 
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motivera kriget av islam i USA vilket leder till en ökad rädsla hos allmänheten 

i landet - en rädsla för terrorism kopplat till islam och muslimer, menar Powell 

(2011).  

 

De terrorister som inte var muslimer utan amerikanska medborgare 

gestaltades som individer med psykiska problem där familjemedlemmar till 

offren inte fördömde terroristhandlingen. Mediernas rapportering av 

terroristhandlingar utförda av amerikanska medborgare bestämdes till att ses 

som en ensam handling av en plågad individ och uppfattades inte som ett 

framtida hot mot USA:s säkerhet till skillnad från en terroristorganisations 

handlingar (Powell, 2011). Rapporteringen av terroristattacker har blivit 

planenliga att det har skapat en tematisk ram för terrorism: det islamiska kriget 

mot USA, hävdar Powell (2011).  

 

Efter 11 september-attackerna ökade forskningen kring allmänhetens 

uppfattningar om terroristhot och i USA ökade rädslan för terrorism och att 

bli utsatt för en terroristattack väsentligt, menar Woods (2011). I Woods 

(2011) studie gjordes en experimentell undersökning där man testade om tre 

olika inramningar av terroristhot ökade individers uppfattning om fara. Det 

var sammanlagt 176 deltagare i undersökningen som exponerades för en av 

åtta artiklar.  

 

Resultatet kunde påvisa att deltagare hade en ökad hotbild när faran 

förknippades med radikala islamistiska grupper i jämförelse med inhemska 

terrorister och även en ökad hotbild när det gällde kärnteknologi i jämförelse 

med traditionella vapen (Woods, 2011). Det kunde dock konstateras i studien 

att begreppet “terrorism” inte hade en påverkan i det upplevda hotet, hävdar 

Woods (2011). Detta beror delvis på hur media rapporterar och gestaltar 

terrorism och terrorister. Rädsla och andra reaktioner gentemot terrorism 

visade sig vara förknippade med andra viktiga sociala attityder så som stöd 



 

17(57) 
 

för hårdare antiterror-taktiker, stöd för ett militärt gensvar mot terrorism samt 

negativa attityder gentemot invandrare och muslimer (Woods, 2011).  

De dominerande ramarna i artiklarna som studien använde sig av visade sig 

vara terroristhot och kriget mot terrorism som också används av politiker och 

journalister i diskussioner gällande internationella säkerhetsfrågor, hävdar 

Woods (2011). Studiens generella hypotes överensstämde med att individers 

uppfattning om terroristhot delvis är beroende av hur medierna ramar in det.  

 

Patrick (2014) gjorde en undersökning för att se om det fanns skillnader i 

mediernas gestaltning kring terroristattacker på olika geografiska områden i 

världen. Syftet med studien var att urskilja om mediernas rapportering av 

terroristattacker som förekommer på olika platser i världen, i detta fall i 

Madrid, Spanien och i Bagdad, Irak, varierar (Patrick, 2014). Resultatet kunde 

påvisa att mediernas rapportering om tågattackerna i Madrid år 2004 skilde 

sig åt kontra rapporteringen om självmordsbombningarna i Bagdad år 2009 

och att en attack i en västlig nation bidrog till en rädsla för islam och terrorism 

och dessutom försämrar individers förstånd gällande islam och terrorism 

(Patrick, 2014).  

 

Mediernas inramning av terrorismen bidrar till att “vi-mot-dem”-förståndet 

försämras vilket resulterar i att rapportering om orientalismen skildrar en bild 

av Mellanöstern, muslimer och islam, hävdar Patrick (2014). Patrick (2014) 

menar att mediernas bild av terrorism likställs med muslimer och islam och 

det leder till att de östliga nationerna tillskrivs denna stereotyp som bidrar till 

att allmänheten har denna uppfattning och bild av orientalismen.  

 

Trots att det fanns likheter mellan de två inträffade attackerna visade resultatet 

att rapporteringen hade markanta skillnader. I Bagdad sträckte sig 

rapporteringen över två dagar där de första rapporteringarna handlade om det 

inträffade och sedan utfyllnadsartiklar om förövarna samt attackens effekt på 
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Iraks politik (Patrick, 2014). Av dem fem nyhetskällorna som granskades 

publicerades totalt sju artiklar om självmordsbombningarna i Bagdad.  

 

Gällande attacken i Madrid var fallet uppmärksammat i en vecka framöver 

med sammanlagt 43 publicerade nyhetsartiklar. BBC var en av nyhetskällorna 

som bidrog till skillnaderna i rapporteringarna och hade totalt elva artiklar om 

Madridattackerna och kompletterade sin rapportering med att publicera bilder 

och en tidslinje (Patrick, 2014).  

 

Genom att rapportera om Madridattackerna i sådan stor omfattning försämras 

allmänhetens psykologiska och emotionella påverkan genom att upprepa och 

påminna människor om de förödande attackerna i Madrid och sätta skräck och 

rädsla i centrum, hävdar Patrick (2014). Attackerna i Madrid sätts på en 

piedestal och målar upp attackerna som ökända, vilket betonar vilken 

betydelse dessa attackerna har i jämförelse med attackerna i Bagdad, menar 

Patrick (2014). Den begränsade rapporteringen av attackerna i Bagdad 

resulterar i att det inte har samma betydelse som i Madrid fast än förödelsen 

var minst lika stor (Patrick, 2014).  

 

I en studie av Du & Li (2018) gjordes en studie av två terroristattacker i Kina 

och i USA. Studien granskade sammanlagt 142 nyhetsrapporteringar av 

nyhetskanalerna CCTV (China Central Television) och CNN och syftade till 

att avslöja hur nationella intressen och pressystem spelar en roll och har en 

inverkan på medierna och deras rapportering om terrorism (Du & Li, 2018). 

De båda länderna har haft problem med terrorismen under en lång period och 

står inför samma utmaningar. Kina och USA har två olika mediesystem och 

jobbar på två skilda sätt vilket kan spegla sig i hur de rapporterar om 

händelser, menar Du & Li (2018).  
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Resultatet av studien kunde konstatera att mediernas rapportering av 

terroristattackerna var påverkade av ländernas ideologiska bakgrunder och 

deras nationella intressen. Författarna Du & Li (2018) hävdar att respektive 

land använder sig av olika metoder och strategier i rapporteringen av samma 

händelse och att inramningen skiljer sig åt i respektive land, vilket beror på 

ideologier och nationella intressen, hävdar Du & Li (2018).  

 

Den angivna orsaken i respektive nyhetskanal, CCTV och CNN, skiljer sig åt 

i rapporteringen av attackerna. Kunming-attacken i Kina utfördes av 

separatistgruppen Xinjiang och gestaltas som en terroristattack av kinesiska 

nyhetskanaler. CCTV ser det som politiskt befogad terrorism medan CNN ser 

det som en landskonflikt, menar Du & Li (2018). 

 

I en studie om rapporteringen av 11 september-attackerna kunde det 

konstateras att Tv-nyheternas rapportering först och främst syftade till att 

informera den amerikanska allmänheten snarare än att ge stöd och vägledning 

i detta svåra läge (Li, 2007). Studien undersökte fem amerikanska Tv-

producenter och hur vardera gestaltade händelserna under det första dygnet. 

Syftet var att studera hur krisens olika stadier under det första dygnet 

påverkade medias inramning av attackerna. Det konstaterades att medias 

inramningar var föränderliga snarare än oföränderliga, inramningar 

förändrades från att vara beskrivande till att bli attributiva för att sedan bli 

emotionella (Li, 2007).  

 

I det första skedet av rapporteringen var inramningen främst den beskrivande 

krisen medan andra ramar så som brott och politik knappast var märkbara. I 

det andra skedet började inramningen visa sig attributiv och framåt natten 

framträdde den emotionella inramningen allt mer i mediernas rapportering 

(Li, 2007). Författaren hävdar att det är i vilket skede som krisen befinner sig 

i som är den betydande faktorn gällande hur media gestaltar och ramar in 
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händelsen. Krisens olika skeden påverkar medias funktion och vad som ska 

belysas. Li (2007) menar att en snabbt utvecklande händelse med stor 

sannolikhet kommer att ramas in och gestaltas på flera olika sätt under 

rapporteringen (Li, 2007).  

 

Den tidigare forskningen bistår med en övergripande bild över vilken 

forskning som tidigare gjorts gällande nyhetsmediers rapportering och 

inramningar av terroristattacker. Det vi kan urskilja från den tidigare 

forskningen är att det har varit störst fokus på terroristattacker utförda av 

muslimska terroristorganisationer.  

 

I den tidigare forskningen har man gjort olika typer av studier gällande olika 

attacker som inträffat och sedan analyserat nyhetsrapporteringar och hur 

inramningen av händelserna visat sig vara eller studerat individers påverkan 

av nyhetsmediers rapportering och inramning.  

 

Det finns en hel del tidigare forskning inom detta problemområde och i de 

flesta undersökningar pekar resultatet på att medierna har en agenda där de 

bestämmer vad människor ska tänka på och att vinklingen av olika händelser 

kan påverka den allmänna opinionen i samhället gällande terrorism och 

terrorister. 

 

Den tidigare forskningen är en inspiration som hjälper mig att närma mig och 

fördjupa mig i dem utvalda texterna. Det ger även en förståelse till vilka 

inramningar som är vanligt förekommande i rapporteringar om terrordåd och 

vilka olika termer, ord och begrepp som kan förekomma i nyhetskanalernas 

rapporteringar och gestaltningar av terroristattacker. 
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5 Syfte och frågeställning 
Syftet med denna studie är att undersöka och ta reda på hur tre nyhetskanaler 

från tre länder med olika kulturer har gestaltat moskéattackerna i Christchurch 

i Nya Zeeland. Jag har valt att undersöka CNN från USA, RT English från 

Ryssland och al-Jazeera English från Qatar. Intresset ligger i att se om det 

finns likheter och/eller skillnader i dessa tre nyhetskanalers gestaltning av 

händelsen. För att genomföra denna analys av nyhetskanalerna tillämpas en 

kvalitativ innehållsanalys, närmare bestämt en textanalys, som inspireras av 

gestaltningsteorin för att kunna närma mig vilka inramningar som 

förekommer i nyhetskanalernas rapporteringar. Målet med denna studie är att 

kunna få en övergripande bild över hur nyhetsmedierna, CNN, RT English 

och al-Jazeera English, har rapporterat och gestaltat moskéattackerna. 

 

Studiens syfte, att undersöka just CNN, RT English och al-Jazeera English, 

blir intressant då nyhetskanalerna härstammar från tre länder med olika 

kulturella värderingar. Qatar är ett land som präglas mycket av den islamiska 

kulturen där konservativa och traditionella värderingar sitter djupt bland 

människorna i landet. Islam har en stor roll i Qatars samhällen, beskriver 

Landguiden (2016). I USA är den västerländska kulturen dominerande och i 

Ryssland har man en öst-ortodox kultur, enligt statsvetaren Samuel P. 

Huntington (1996).  

 

Frågeställning:  

Hur har respektive nyhetskanal gestaltat moskéattackerna i Christchurch i 

Nya Zeeland?   

 

Frågeställningen har operationaliserats till tre forskningsfrågor. 

 

Forskningsfrågor:  

F1: Vad har hänt? 
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F2: Vem är ansvarig?  

F3: Vilket motiv/orsak finns? 

6 Metod och material 
6.1 Kvalitativ textanalys 

 
Genom texter utövar medierna sin makt, de påverkar attityder, förmedlar 

kunskap och bidrar även med underhållning och nöje, men om vi vill förstå 

medierna och vad de erbjuder och hur, är det klokt att börja med texterna som 

förmedlas och texternas påståenden, hävdar medieforskaren Roger 

Silverstone (1999). 

 

Den kvalitativa textanalysen syftar till att studera texter på ett noggrant sätt 

genom att ställa frågor för att fånga in de centrala delar som utgör textens 

helhet (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns & Wängnerud, 2017). En 

kvalitativ textanalys lämpar sig på så sätt bäst när man vill förtydliga en texts 

helhetsperspektiv (Bryman, 2011) då syftet ligger i att bidra till en ökad 

förståelse av textens bakomliggande innebörd (Østbye, 2004).  

 

Metoden gör det möjligt för forskaren att systematiskt beskriva och analysera 

bild, tal, symbolik och skriven text för att få ett grepp om textens olika delar 

(Bryman, 2011) för att försöka hitta svar på de frågor man ställer till texten 

(Østbye, 2004). I denna studie kommer koncentrationen ligga på skriven text 

i nyhetsartiklar av tre olika nyhetsmedier, i och med det så kommer inte bild, 

tal eller symbolik att analyseras eller presenteras i studien. Den kvantitativa 

innehållsanalysen, som eftersträvar att analysera ett stort antal data där all data 

är av samma vikt, lämpar sig inte som metod för denna studie då intresset 

ligger i meningen av texten som framställs (Esaiasson et al., 2017) samt att få 

fram en helhetsbild av det specifika fallet med hjälp av nyhetsmediers 
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framställande, snarare än generalisering. Därav valet av den kvalitativa 

textanalytiska metoden.  

 

Metoden eftersträvar att fördjupa sig i texten för att få ett fäste och uppfatta 

vad som egentligen sägs (Østbye, 2004). Detta kallar Bryman (2011) för latent 

innehåll och beskriver det på så sätt att forskaren ges en möjlig väg för att 

hitta bakomliggande teman i den presenterade texten som man sedan ställer 

frågor till. När texten är analyserad och frågorna har ställts återstår det att se 

om texten eller forskaren kan besvara dessa frågor (Esaiasson et al., 2017).  

 

För att på bästa möjliga sätt genomföra den kvalitativa textanalysen krävs det 

att man tänker på vissa saker innan man påbörjar sin analys: 

 

• Forskaren ska noggrant och aktivt ta del av sitt material flera gånger för att få 

sig ett helhetsintryck. 

• Vara införstådd med de olika delarna i analysen (frågor, redskap etc.). 

• Frågeställningar, begrepp och perspektiv ska vara fullbordade.  

 

Østbye (2004) beskriver att begreppet textanalys är en övergripande 

beteckning för kvalitativ metod att studera texter. Det finns olika sätt att 

genomföra en textanalys på och inom en hel del olika teoritraditioner men det 

väsentliga är att man som forskare väljer ut de begrepp och analysredskap som 

lämpar sig bäst för att illustrera de infallsvinklar av en text som man är ute 

efter att studera (Østbye, 2004). I denna studie har utformningen av 

textanalysen landat i gestaltningsteorin och kommer därmed att inspireras av 

teorin i analysen.  

6.2 Gestaltningsanalys 
 

Ett begrepp som ligger nära den kvalitativa textanalysen och som ofta används 

i metoden är frames och framing, eller inramning som det heter på svenska 
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(Esaiasson et al., 2017). Inramning syftar på hur en händelse, ett problem eller 

ett fenomen ramas in på olika sätt utifrån hur det har tolkats och presenterats 

(Esaiasson et al., 2017). I denna studie har valet gjorts att använda en 

gestaltningsanalys för att studera nyhetsartiklarna och för att besvara studiens 

frågeställning.  

 

När gestaltningsanalysen appliceras är det huvudsakliga syftet att få en 

uppfattning av inramningen som gjorts på texten, vilket oftast är en medveten 

och strategisk handling av särskilda aktörer (Esaiasson et al., 2017). Det som 

eftersträvas i analysen är att kunna urskilja vilka apspekter som är mer 

förekommande och framträdande än andra i texten. Aspekter som hur ett 

problem eller en händelse framställs och presenteras, hur man förklarar 

problemet eller händelsen samt vilka moraliska värderingar texten har 

(Strömbäck, 2014).  

 

Händelser eller fenomen har inte tillskrivna meningar när de uppstår. Det som 

ger en händelse eller ett fenomen en mening beror på hur det ramas in utifrån 

de tolkningar som presenteras i redovisningen (Bryman, 2011). Hur något 

ramas in har en stor betydelse för vilken reaktion det sedan får, då en 

inramning av nyhetsrapporteringen bildar åsikter och uppfattningar hos 

individer (Strömbäck, 2014). Genom nyhetsmedias rapportering ramas 

händelser in och det beror bland annat på att man måste anpassa det budskap 

man vill frambringa för att allmänheten ska övertygas (Esaiasson et al., 2017). 

 

I denna studie kommer gestaltningsanalysen att appliceras för att urskilja 

inramningar av moskéattacken i Christchurch genom att studera tre 

nyhetsmedier, CNN, RT English och al-Jazeera English, för att på så sätt 

analysera deras tolkning av händelsen och hur vardera nyhetsmedier har ramat 

in attacken. För att kunna genomföra detta har frågor tagits fram som ska 

ställas till texten under analysen som kommer att bidra som ett stöd genom att 
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få fram problemets natur och orsak (Esaiasson et al., 2017) samt som ett stöd 

för att urskilja hur de tre olika nyhetsmedierna tolkat detta. 

Gestaltningsanalysen kommer också kunna bidra med att avläsa om det finns 

likheter och skillnader i hur attacken presenteras i tre nyhetskanaler.    

6.3 Metodkritik  
 

Det finns kritik som har riktats mot den kvalitativa metodansatsen då den 

anses vara alldeles för subjektiv (Bryman, 2011). Det hävdas att kvalitativ 

forskning i sin omfattning bygger för mycket på forskarens känsla och 

uppfattning gällande vad som verkligen är av värde och betydelse, det är också 

forskning som är svår att replikera då den kvalitativa undersökningen är 

osystematisk och i allt för stor utsträckning beroende av forskarens egna idéer 

och tolkningar (Bryman, 2011). Kritiker pekar också på att den kvalitativa 

undersökningen är svår att generalisera då resultaten inte går att ta ur sin 

kontext (Bryman, 2011).  

 

Denna kritik är något som inte kommer att förbises och kommer följa med i 

studiens gång för att undersökningen inte ska vara allt för subjektiv. Jag är 

dock medveten om att mina egna värderingar kommer att spegla arbetet då 

den kvalitativa metodansatsen bygger på mina tolkningar. Som författare ska 

jag ha en distans till texterna och inte blanda in egna åsikter eller känslor för 

vad nyhetsartiklarna säger och ha fokus på vad texterna vill berätta. Det 

viktiga i studien är att en helhetsbild presenteras av hur nyhetsmedierna har 

rapporterat och gestaltat moskéattackerna.  

6.4 Tillvägagångssätt 
 

Att ställa frågor kring hur medierna har ramat in ett problem eller en händelse 

är ett vanligt tillvägagångsätt i en gestaltningsanalys (Esaiasson et al., 2017), 

och kommer vara till grund för denna studie. Jämförelser av likheter och 

skillnader mellan olika gestaltningar är också ett vanligt koncept (Esaiasson 
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et al., 2017) i denna form av analys och är dessutom en del av syftet i denna 

studie då analysen ska bidra med att urskilja om det finns likheter och/eller 

skillnader i tre nyhetskanalers nyhetsrapporteringar av 

Christchurchattackerna. Frågorna som ställs till texterna kommer att vara till 

hjälp för att besvara de tre forskningsfrågorna eftersom frågorna bidrar med 

att förstå tolkningen av texterna och den information som presenteras.      

 

Den tidigare forskningen har främst studerat vilka olika inramningar som 

framkommer i nyhetskanalers rapportering men har också lagt fokus på att 

exponera olika inramningar för deltagare för att analysera reaktioner av dessa. 

Fokus kommer att ligga på att urskilja vilka olika ramar som framkommer i 

nyhetskanalernas rapportering. Frågorna bidrar med att få fram vad som har 

hänt enligt nyhetsmediernas presentation, vem som är ansvarig enligt 

nyhetsmediernas presentation samt vilka motiv som finns enligt 

nyhetsmediernas presentation.  

 

Frågor som kommer att ställas till texterna är följande:  

 

§ Hur är moskéattackerna inramade? 

Vilken benämning har attackerna? Hur definieras attackerna? 

 

§ Hur ramas gärningsmannen in?  

Finns det särskilda egenskaper som tillskrivs gärningsmannen?  

 

§ Vad ramas in som orsak/motiv till moskéattackerna? 

Vad finns det för motiv bakom attackerna? Framförs ett särskilt budskap med 

attackerna?  

 

Jag kommer kolla på nyhetsmediernas tolkningar för att se hur attackerna 

beskrivs och definieras, hur gärningsmannen benämns och vad för orsak som 
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ligger bakom attackerna enligt nyhetsmediernas presentation. Detta genom att 

studera om det finns särskilda termer, ord och begrepp som nyhetsmedierna 

använder sig av i texterna som kan komma att hjälpa mig att placera 

nyhetsmediernas tolkningar i ramar. 

6.5 Urval och avgränsningar 
 

Materialet i denna undersökning består av internetbaserade tidningsartiklar 

från medierna CNN, RT English och al-Jazeera English. Avgränsningen som 

har gjorts i materialet är en tidsavgränsning då moskéattackerna inträffade den 

15 mars år 2019. Jag har kollat på nyhetsartiklar från och med den 15 mars 

enda fram till dem sista rapporteringarna. Jag beslutade mig för att använda 

mig av artiklar som publicerats i mars månad från den 15 mars fram till den 

24 mars. Detta för att det är nära inpå attackerna och för att jag ansåg att dessa 

bäst kunde besvara mina forskningsfrågor. Artiklarna valdes ut genom att 

söka på “Christchurch attack” i nyhetsmediernas respektive sökfält. På sådant 

sätt fick jag fram alla artiklar, videor och bilder som rörde attacken men också 

material som omnämnde Christchurch. Jag använde mig av sökordet 

“Christchurch attack” för att sökordet “Christchurch” gav för mycket 

information om annat som berör staden och som inte var väsentligt till denna 

undersökning. När “attack” lades till i sökfältet berörde 95% av artiklarna 

själva attacken och gjorde det enklare att sålla bort sådant som inte hörde till 

händelsen.  

 

Sådant som inte rörde attacken men som ändå fanns med när jag sökte efter 

materialet har jag valt att inte presentera då det inte är relevant för denna 

studie. Jag har dock valt att presentera videor och bilder i materialet men det 

kommer inte att komma med i det slutgiltiga urvalet då fokuset läggs på 

skrivna artiklar och dess inramningar.  
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Materialet bestod av 274 stycken artiklar med videor och bilder inräknat. Det 

var totalt 25 stycken videor och tre stycken bildspel. Jag delade upp mitt 

material i två kategorier efter varje nyhetskanal för att skilja på artiklar som 

handlar om attackerna och artiklar som omnämnde attackerna samt för att se 

hur mycket vardera nyhetsmedium har rapporterat om händelsen. Resultatet 

av det blev:  

 

CNN  

Artiklar som handlar om attackerna: 32 stycken 

Artiklar som omnämner attackerna: 76 stycken 

Totalt: 108 stycken 

 

RT English 

Artiklar som handlar om attackerna: 12 stycken 

Artiklar som omnämner attackerna: 58 stycken 

Totalt: 70 stycken 

 

al-Jazeera English 

Artiklar som handlar om attackerna: 20 stycken 

Artiklar som omnämner attackerna: 76 stycken 

Totalt: 96 stycken 

 

I slutändan valde jag att endast fokusera på artiklarna som handlar om 

attackerna då artiklarna där Christchurch omnämns inte är artiklar som 

beskriver attackerna utan handlar mer om premiärministern, vapenlagar och 

andra terrorattacker som skett efter Christchurchattacken. Det slutgiltiga 

materialet blev då 64 stycken. Efter att ha läst igenom materialet hamnade 

urvalet på tre artiklar från vardera nyhetskanal. Detta för att det var de artiklar 

som gav en heltäckande bild av attackerna och där fokus främst låg på vad 

som har hänt i Christchurch samt respons från utsatta, anhöriga och omvärlden 
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och inte annan information som t.ex. de nya vapenlagarna som infördes efter 

attackerna.  

 

Det är ett målinriktat urval vilket är ett icke-sannolikhetsurval, konstaterar 

Bryman (2011). Bryman (2011) beskriver detta som att forskaren vill få fram 

ett urval genom att välja ut fall på ett strategiskt sätt så att det valda urvalet är 

relevanta för de forskningsfrågor som ska besvaras, vilket är det jag har gjort. 

Urvalet är inte representativt och går inte att generalisera menar Bryman 

(2011) men det är inte ett randomiserat urval och heller inget 

bekvämlighetsurval. Mitt urval har valts ut på ett strategiskt sätt för att det är 

relevant för mina forskningsfrågor och för att få en förståelse i hur olika 

nyhetsmedier rapporterar en händelse och vad de belyser som relevant för 

allmänheten att känna till gällande händelsen (Bryman, 2011).  

 

Urvalet som kommer att analyseras är följande:  

 

CNN 

• “49 killed in mass shooting at two mosques in Christchurch, New Zealand”  

• “Royals lead global tributes after Christchurch terror attack”.  

• “Death toll rises to 50 in New Zealand mosque shootings”  

 

RT English 

• “Dozens of victims in shootings at 2 New Zealand mosques, 4 suspects in 

custody”  

•  “New Zealand mosque attacks: How Christchurch massacre unfolded”  

• “Victims screamed for help as gunman live-streamed attack on NZ mosque, 

gruesome video shows”  

 

al-Jazeera English 

• “New Zealand PM: Dozens killed in ‘terrorist’attack on mosques”  
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• “Christchurch mosque attack victims laid to rest in mass burial”  

• “New Zealand cares: Thousands attend Christchurch attack vigil” 

6.6 Validitet och reliabilitet 
 
Reliabilitet handlar om hur resultaten från en undersökning blir densamma 

om man väljer att göra samma undersökning igen, beroende på om resultaten 

påverkats av slumpmässiga eller tillfälliga förutsättningar, hävdar Bryman 

(2011). Om studiens resultat påverkas av dessa slumpmässiga och tillfälliga 

förutsättningarna så innebär detta att studien har en låg reliabilitet. Validitet 

innebär om studien verkligen studerat det som den påstås studera, med andra 

ord handlar validitet om trovärdigheten i en studie och hur giltig den är, 

beskriver Bryman (2011). I den kvalitativa forskningen har det omdiskuterats 

av forskare hur relevant validitet och reliabilitet är i en sådan metodansats. 

Forskare menar på att validitet i det stora hela berör mätningen och eftersom 

mätning inte är av det största intresse i kvalitativa studier så diskuteras det om 

det är av någon betydelse i en sådan studie (Bryman, 2011). Denna studie har 

tillämpat den kvalitativa metodansatsen vilket kan komma att påverka 

studiens reliabilitet och validitet eftersom det är forskarens tolkningar som 

utgör undersökningens analys i slutändan.  

 

Det är svårt för andra forskare att göra en replikationsstudie på denna studie 

som använder sig av en gestaltningsanalys då analysen ligger till grund för 

mina egna tolkningar av materialet. Jag har haft detta i åtanke under studiens 

gång och har på bästa sätt gjort en god beskrivning i hur jag gått tillväga i min 

kvalitativa textanalys samt hur den har genomförts för att studien bland annat 

ska gå att replikera på ett någorlunda sätt men med förståelse i att det inte går 

att replikera till 100%. Genom att ha följt metoden och tillämpat 

gestaltningsanalysen på ett transparent sätt så kommer studien att ha en god 

validitet och undersöka det den har för avsikt att undersöka. 
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6.7 Forskningsetik och etiska överväganden 
 

Vetenskapsrådet (2017) belyser att etiska överväganden och riktlinjer är 

väldigt viktiga och har en betydande roll för forskningens kvalité men också 

genomförande. Resultatet av forskningen ska vara utformat på ett korrekt och 

ansvarsfullt sätt för att kunna bidra med ökad kunskap och utveckling för 

samhället. Forskning har en stor betydande roll i våra samhällen och det ställs 

höga krav och förväntningar både på forskning men också på forskare som 

genomför forskning (Vetenskapsrådet, 2017). Samhället förväntar sig att 

forskare gör sitt bästa i genomförandet av forskning och att den är av hög 

kvalité. Som forskare ska man agera oberoende och vara fri från den yttre 

påverkan och manipulering. Förtroendet till forskare är viktigt och det är även 

viktigt att forskare tar hand om detta förtroende. Vetenskapsrådet (2017) har 

sammanställt allmänna regler som rekommendation och som varje forskare 

bör ta till sig:  

 

1. Du ska tala sanning om din forskning. 

2. Du ska medvetet granska och redovisa utgångspunkterna för dina studier.  

3. Du ska öppet redovisa metoder och resultat.  

4. Du ska öppet redovisa kommersiella intressen och andra bindningar.  

5. Du ska inte stjäla forskningsresultat från andra.  

6. Du ska hålla god ordning i din forskning, bland annat genom dokumentation 

och arkivering.  

7. Du ska sträva efter att bedriva din forskning utan att skada människor, djur 

eller miljö.  

8. Du ska vara rättvis i din bedömning av andras forskning.  

 

Vetenskapsrådets rekommendationer för hur forskare ska gå tillväga har jag 

haft i åtanke under studiens gång och förhållit mig till dessa då jag anser att 

rekommendationerna ligger i linje med ett sunt förnuft.  
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Genom att se över Vetenskapsrådets etiska överväganden och riktlinjer har 

dessa funnits i åtanke under studiens gång och tagits på allvar för att min 

studie ska ha en god kvalité. Jag har talat sanning i studien och inte hittat på 

något eller använt mig av fakta som jag vet inte är riktig eller sanningsenlig. 

I vissa fall har det varit svårt att ta fram fakta som man vet är korrekt just för 

att det inte finns mycket källor till faktan.  

 

Det var t.ex. svårt att hitta fakta och information om nyhetskanalen RT 

English. Det jag fann var från kanalens egen hemsida vilket kan vara vinklat 

på ett sådant sätt som får de att se bra ut, därför letade jag vidare för att hitta 

andra som uttalat sig om nyhetskanalen för att informationen inte skulle 

framstå som partisk.  

 

Jag har fört god dokumentation över mina referenser som är tagna från 

internet då jag är medveten om att information lätt kan försvinna på nätet. 

Därför har jag från dag ett samlat alla referenser med datum då jag hämtade 

informationen i ett dokument för att jag inte ska missa att återge varifrån jag 

hämtat information, men också för att hålla reda på datum. Jag har även gått 

igenom alla referenser i ett referenssystem för att de ska vara korrekt angivna 

och inte felaktiga i källförteckningen.  

 

Under studiens gång har jag emellan åt hittat referenser som jag anser inte har 

varit pålitliga och försökt att hitta en källa som kan ange samma information. 

I dem fall där jag inte kunnat hitta en tillförlitlig källa har jag strukit den 

informationen för att enbart leverera trovärdig information. Jag har redovisat 

mina resultat och min analys på ett öppet sätt och har på bästa sätt haft mina 

personliga åsikter utanför och bevarat en transparens för att inte påverka 

studien med personliga åsikter och känslor. 
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7 Analys och resultat 
7.1 CNN 
 

CNN beskriver vad som har hänt genom att uttrycka attackerna som en 

masskjutning mot två moskéer i Christchurch utfört av en individ med 

extremistiska åsikter. Masskjutningen började vid lunchtid under fredagen 

och beskrivs vara en välplanerad terroristattack mot tillbedjare i moskéerna. 

CNN beskriver att minst 49 människor dödats i terroristattackerna.  

 

CNN beskriver den ansvarige som en vit, högerextremistisk, 

auktoritetsberoende och våldsam terrorist. Nyhetskanalen benämner även den 

ansvarige vid namn och beskriver honom som en 28-årig man med 

australienskt medborgarskap som bodde i staden Dunedin cirka 362 km från 

Christchurch. CNN redogör för att den ansvarige har varit på resande fot en 

hel del och besökt Nya Zeeland sporadiskt. Han har inget kriminellt förflutet 

varken i Australien eller i Nya Zeeland och har inte dragit till sig någon 

uppmärksamhet för sin extremistiska syn, beskriver CNN. Nyhetskanalen 

skriver även om en hotellägare i Pakistan som vittnat om att den ansvarige 

varit på besök i oktober och beskriver honom som en helt vanlig turist.  

 

Nyhetskanalen rapporterar om att massakern sändes live på Facebook och att 

den misstänktas manifest också publicerades online och mailades till Nya 

Zeelands premiärminister minuter före attackerna. CNN beskriver motivet till 

händelsen utifrån den ansvariges manifest som var fyllt med hat mot 

invandrare och muslimer och att det skulle vara en förklaring till attackerna. 

Nyhetskanalen rapporterar även om polisens uppmaning till muslimer i 

Christchurch att hålla sig borta från moskéer. Vittnen beskriver händelsen 

som en tydlig fara av hat, intolerans och islamofobi. Muslimska församlingar 

runt om i världen beskrivs få uppbackning och hjälp av polisen runt omkring 

moskéer.  
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Detta indikerar på att CNN:s rapportering av attackerna präglas av den 

attributiva inramningen som visar sig genom den religiösa/etniska konflikt-

ramen men också moralramen som är väldigt lik. Rapporteringen har också 

en emotionell inramning då CNN koncentrerar sig på att beskriva attackerna 

utifrån ett mänskligt ansikte med hjälp av citat och uttalanden från människor 

som bland annat beskriver illdådet som ett angrepp på alla oss individer som 

värnar om religiös frihet, tolerans, medmänsklighet och församling.   

 

[...] The atrocity was the work of an "extremist right-wing, violent terrorist," 

he said. 

 

[...] described the horror as a terrorist attack, saying it was perpetrated by 

suspects with "extremist views.” 

 

“Authorities declined to discuss the potential motives behind the attack. But 

in a social media post just before the shooting began, an account believed to 

be linked to the gunman posted a link to an 87-page manifesto that was filled 

with anti-immigrant, anti-Muslim ideas and explanations for an attack.” 

 

 CNN beskriver attackerna utifrån en religiös/etnisk konflikt-ram och 

moralram genom att belysa att avsikten med attacken var att skjuta ner 

muslimska tillbedjare i deras moskéer under bön. När man läser mellan 

raderna beskrivs händelsen som en attack mot en grupp av människor med en 

specifik trosbekännelse som skytten brutalt attackerar när dessa har samlats 

för att praktisera sin tro.  

 

En stor del av innehållet i CNN:s nyhetsartiklar omfattar uttalanden från bland 

annat kungafamiljen som beskriver attackerna som en “förolämpning mot 

folket i Nya Zeeland och det breda muslimska samhället” och att attacken är 
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“ett skrämmande överfall på en livsstil som omfattar anständighet, gemenskap 

och vänskap”. Detta indikerar på en emotionell inramning av attackerna då 

nyhetskanalen vill framhäva människors empati och sympati för sina 

medmänniskor som blivit utsatta för ett angrepp med anledning att de 

praktiserar en särskild religion.  

 

Det mänskliga ansiktet och det mänskliga lidandet präglas av medmänsklighet 

i CNN:s rapporteringen och framhävs genom att frekvent citera uttalanden 

från kungafamiljen, premiärminister, världsledare, muslimska församlingar 

och offer. Den emotionella inramningen visar också medmänskligheten 

genom att rapportera om premiärministerns respons på attackerna. 

Premiärministern samlar sin regering bara någon dag efter attackerna för att 

diskutera hur man i framtiden ska undvika att sådana attacker sker, bland 

annat diskussioner om en förändring av vapenlagarna, skriver CNN.  

 

"I can tell you one thing right now -- our gun laws will change," Ardern told 

reporters on Saturday.  

 

"I need to make sure that whatever action that we take, it would have been the 

kind of thing that would have made a difference in this case," Ardern said. 

 

CNN rapporterar också om hur muslimer världen över uttrycker sina rädslor 

för de förödande attackerna och ber om hjälp från myndigheter att beskydda 

deras moskéer när de samlas för bön. Harun Khan, generalsekreterare för det 

muslimska rådet i Storbritannien, intervjuas och menar att det är den mest 

dödliga islamofobiska terroristattack som de någonsin blivit utsatta för och 

uttrycker sin oro över huruvida deras moskéer och samhällen är säkra från 

islamofobi och fientligheten mot muslimer, skriver CNN.  
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Sammanfattningsvis går den emotionella inramningen och den attributiva 

inramningen att urskilja i CNN:s nyhetsrapportering av moskéattackerna i 

Nya Zeeland. Detta går att urskilja genom CNN:s beskrivning av händelserna 

och vilka människor som har fått komma till tals. Den emotionella 

inramningen fann jag genom att CNN har använt sig av människors uttalanden 

och citat som ramar in attackerna i det mänskliga ansiktet och det mänskliga 

lidandet. Detta ger en bild av attackerna utifrån en emotionell synvinkel som 

skapar en förståelse för händelsen från människors uttalanden och vad den har 

för påverkan för dessa. Den emotionella ramen visar sig genom att samla 

uttalanden från människor som berörs av attackerna på ett eller annat sätt som 

ger emotionella berättelser eller beskrivningar av attackerna.  

 

Den attributiva inramningen fann jag genom att CNN har ramat in attackerna 

och placerat dem i en religiös kontext för att beskriva attackernas natur och 

orsak som då beror på någon form av religiös konflikt mellan individer, 

grupper, stater eller institutioner. I detta fall handlar den religiösa konflikten 

om hatbrott mot en grupp människor med en särskild trosbekännelse där en 

annan individ motsätter sig dessa människor och deras tro genom att brutalt 

attackera och döda oskyldiga människor för deras tro. 

7.2 RT English 
 

RT English beskriver vad som har hänt genom att beskriva att en man med 

vapen steg in i Masjid Al-Noor-moskéen cirka tio minuter efter att bönen 

började och avlossade flera skott. Sedan sågs gärningsmannen vid moskén 

Linwood Masjid och polisen fann även sprängsatser på fordon. 

Gärningsmannen ska också ha skjutit två skott mot en muslimsk lokalbo innan 

han körde iväg från Linwood-moskéen. RT English skriver att det handlar om 

50 personer som omkommit och över 20 människor som skadats i attackerna.  
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Nyhetskanalen beskriver händelserna med att angriparen gick från rum till 

rum och kallsinnigt mördade tillbedjare och sköt på redan döda kroppar 

samtidigt som han livesände attackerna på Facebook. Nyhetskanalen nämner 

också att de själva tagit del av klippet som livesändes. RT English skriver att 

det är bland en av de värsta attackerna av extremistiskt våld som drabbat Nya 

Zeeland och fortsätter sedan med att beskriva hur attackerna gick till väga.  

 

RT English beskriver den ansvarige som en vit man med blont hår, iklädd i 

kamouflerade kläder, svart motorcykelhjälm och en skottsäker väst, bärandes 

på ett automatgevär. Nyhetskanalen beskriver att den misstänkta 

gärningsmannen är en 28-årig australiensk man. RT English rapporterar om 

att den ansvarige burit på en GoPro-kamera i samband med händelsen och har 

filmat både sig själv och attackerna. RT English beskriver att den ansvarige 

är född i Australien och identifierar sig själv som en anti-muslim.  

 

[...] He described the man as white-skinned, blond, short, and wearing a 

helmet and bulletproof vest. 

 

[...] A man armed with an automatic rifle and wearing a bulletproof vest and 

helmet was reported entering the building and opening fire at random people. 

 

RT English beskriver motivet till händelsen i liknande form som CNN, utifrån 

den ansvariges manifest som beskrivs vara ett anti-muslimskt sådant. 

Nyhetskanalen beskriver även den ansvariges vapen som används i attackerna 

som den ansvarige filmar i sitt livesända material. Alla vapnen är ristade med 

nynazistiska symboler och slagord och olika hänvisningar till krig och slag 

mot muslimer som utkämpades av korsfarare och europeiska generaler.  

 

RT English rapportering syftar först och främst till att informera om 

attackerna och har en beskrivande inramning i sina texter. Beskrivningen av 
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det som skett är att det är en attack mot två moskéer för att sedan beskriva 

händelseförloppet av dessa. Artiklarna ger en helhetsbild av attackerna, 

specifikt hur gärningsmannen har gått till väga i attackerna, vad han är 

utrustad med, hur han ser ut och det finns även en noggrann beskrivning av 

gärningsmannens livesändning och vad som händer i denna.  

 

Nyhetskanalen skriver i sin rapportering när det första larmet om skjutningen 

kom och hur man som respons skickade ut beväpnade poliser. Polisen 

spärrade också av Deans Avenue och Hagley Park och det rapporterades även 

om att det var en stor enhet med poliser runt Christchurchs sjukhus. Polisen 

gick ut med information cirka två timmar efter att den första attacken inträffat 

att en misstänkt är gripen men att man inte med säkerhet vet om det finns 

flera.  

 

[...] more people involved in the attacks may be out there. They advised all 

mosques in New Zealand to lock their doors and for people to refrain from 

going there. 

 

Nyhetskanalens rapporteringar är av den informativa och beskrivande 

karaktären med fokus på att återge i text vad som hänt i Christchurch i Nya 

Zeeland. I en av artiklarna har RT English delat med sig av en skildring av 

attackerna utifrån det livesända materialet som publicerades online. 

Nyhetskanalen påpekar dock att de inte kan dela med sig av det materialet på 

grund av dess extrema grafiska karaktär och för att Nya Zeelands regering och 

polismyndighet begärt att den inte får publiceras. Nyhetskanalen beskriver att 

det livesända materialet börjar med att en man kör omkring i sin bil med musik 

i bakgrunden och vänder sedan kameran mot sitt ansikte och säger “Hello, 

lads” till sina tittare.  

 



 

39(57) 
 

De uttalanden och citat som har tagits med i RT English rapporteringar av 

attackerna är från bland annat premiärminister, en ledamot och några vittnen 

som sett attackerna men inte själva varit inblandade och även ett vittne inifrån 

en av moskéerna. Detta indikerar också på en beskrivande och informativ 

inramning av attackerna då nyhetskanalens fokus ligger i att återberätta 

attackerna och hur det har gått till.  

 

“I want to ask anyone who was thinking of going to a mosque anywhere in 

New Zealand today, not to go,” commissioner Mike Bush said. 

 

[...] 10 minutes after prayers began and let off “dozens, if not hundreds of 

rounds,” witness Ahmad al-Mahmoud told New Zealand outlet Stuff. 

 

[...] Another witness said he saw “a man in handcuffs being led away by 

police.” 

 

Sammanfattningsvis är RT English rapportering av attackerna inramade som 

väldigt beskrivande och informativa där man lägger fram en hel del fakta i sin 

rapportering om hur saker och ting har gått till och vad som också händer runt 

om och kring attackerna. Nyhetskanalen skriver om attackerna på ett ingående 

sätt utifrån olika delar som berör gärningsmannen, hans tillvägagångssätt och 

polisens arbete. Fokuset i rapporteringen har legat på att beskriva hur 

gärningsmannen har gått tillväga i attackerna, vad som hände i hans livesända 

material och vad polisen gör. Nyhetskanalens rapportering har därför präglats 

av den beskrivande inramningen där man syftar till att informera och återge 

en beskrivande bild av attackerna och vad det var som hände. 

7.3 al-Jazeera English 
 

al-Jazeera English beskriver vad som har hänt genom att redogöra om en man 

med vapen som slumpmässigt börjat skjuta på muslimska tillbedjare i två 
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moskéer i Christchurch. al-Jazeera English beskriver även att attackerna 

utspelade sig på Masjid Al Noor-moskéen som ligger centralt i Christchurch 

och i Linwood-moskéen som är en förort. Gärningsmannen sägs ha kommit 

in bakifrån och börjat skjuta. Två improviserade sprängsatser påträffades 

också i en bil. al-Jazeera English skriver att gärningsmannen hade dödat minst 

49 personer och att över 40 människor skadades i attackerna. Bland dem döda 

fanns även kvinnor och barn.  

 

al-Jazeera English benämner attackerna som en massaker och en av de värsta 

masskjutningarna i Nya Zeelands historia. al-Jazeera English rapporterar om 

Imamen Gamal Foudas, som överlevde attackerna i Christchurch, uttalanden 

om attackerna vilket han menar är ett resultat av den anti-islamistiska och anti-

muslimska retorik som framförs av vissa politiska ledare och mediebyråer. 

Gärningsmannen beskrivs som en vit, högerextrem och våldsam individ och 

vittnen vittnar om att de såg hat och raseri i gärningsmannens ögon när han 

öppnade eld i moskéerna. 

 

[...] "Last week's event is proof and evidence to the entire world that terrorism 

has no colour, has no race, and has no religion," he added. 

 

al-Jazeera English beskriver den ansvarige som en vit auktoritetstroende 28-

årig man som är född i Australien. Nyhetskanalen benämner även den 

ansvarige vid namn och beskriver den ansvarige med högerextremistiska 

åsikter som ett hot mot mänskligheten. Vittnen från attackerna beskriver den 

ansvarige som deras medmänskliga broder som har gjort ett misstag, 

rapporterar al-Jazeera English. Den ansvarige beskrivs vara klädd i svart 

hjälm bärandes på ett maskingevär.  

 

Nyhetskanalen skriver i sin rapportering att myndigheter uppmanar 

allmänheten att hålla sig borta från alla moskéer i hela Nya Zeeland och citerar 
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landets premiärminister som beskriver dagen som en av de värsta och 

mörkaste i landets historia. En reporter från TV NZ befann sig i en av 

moskéerna när attacken började. Reportern berättar att en man kommer in i 

moskén med ett automatgevär och börjar skjuta mot människor som 

praktiserade sin tro.  

 

al-Jazeeras rapportering har en emotionell inramning men också en attributiv 

inramning i sin rapportering. Den emotionella inramningen visar sig genom 

ett mänskligt ansikte, också kallat human interest, och mänskligt lidande. Den 

attributiva inramningen visar sig genom en religiös/etnisk konflikt.  

 

al-Jazeera English beskriver motivet till händelserna som ett hatbrott mot 

muslimer och invandrare. Nyhetskanalen skriver även att muslimer står inför 

diskriminering efter attackerna både i Nya Zeeland och i Australien. Vittnen 

beskriver orsaken som islamofobi och att det är farligt och att den anti-

muslimska och anti-islamiska retoriken som förs av vissa politiska ledare och 

mediebyråer är orsaken till det inträffade, rapporterar al-Jazeera English. 

Nyhetskanalen omnämner också en undersökning som gjorts i Nya Zeeland 

som pekar på att många människor bildar ilska och fördomar mot muslimer 

genom media.  

 

Det finns en liten del av en politisk inramning i nyhetskanalens rapportering. 

Denna inramning går dock inte att urskilja över hela rapporteringen. Den 

politiska inramningen beskriver händelser som politiskt motiverade och att 

orsaken ligger i en politisk konflikt. Det finns en liten del av al-Jazeeras 

rapportering som har denna inramning och det är om Imamens uttalanden om 

att attackerna är ett resultat av islamofobisk och anti-muslimsk retorik från 

särskilda politiska ledare. Nyhetskanalen går dock inte vidare in på detta 

vilket gör att den ramen enbart visar sig vid citat av Imamen.  
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Den övergripande ramen som finns i al-Jazeeras nyhetsrapportering är den 

emotionella ramen, då deras rapportering speglar mycket av överlevande 

offers uttalanden och om den nationella sorgedagen då flera av de omkomna 

begravdes. 10 dagar efter attackerna samlades närmre 40 000 människor i 

parken Hagley Park i Christchurch för att stötta varandra och sörja de 

omkomna i attackerna.  

 

Saturday's ceremony was the latest in a series of remembrance events and 

included speeches, singing and moments of silence. Members of the Muslim 

and indigenous Maori communities were among the participants.  

 

[...] The names of the 50 worshippers killed were then read out, beginning 

with the youngest - three-year-old Mucaad Ibrahim. 

 

al-Jazeera rapporterar om överlevare av attackerna och hur de beskriver att de 

inte känner hat eller ilska gentemot gärningsmannen. Även talare på 

minnessamlingar och sorgedagen efter attackerna säger att det inte var något 

man förväntade sig skulle hända men att det är Gud som bestämmer och att 

bakom Guds beslut så finns det alltid visdom. Nyhetskanalen skriver om 

närstående som förlorat anhöriga och familj i attackerna och hur de upplever 

sorgen.  

 

"Forgiveness can bring hearts together, retribution doesn't." 

 

al-Jazeeras reporter var på plats och vittnade om att han aldrig tidigare upplevt 

en sådan attack som skett i Christchurch. Reportern menar att det inte med ord 

går att beskriva hur förkrossande det är för det muslimska samhället men 

också hela landet.  
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 "Just about every person of Muslim faith here in Christchurch will know 

somebody, personally, who has been killed or injured in this attack," he 

added. 

 

Sammanfattningsvis går det att konstatera att al-Jazeera English rapportering 

av attackerna präglas av den emotionella inramningen till största del och att 

den större delen av rapporteringen baseras på offer och vittnens uttalanden om 

attackerna i Christchurch. Deras rapportering bygger på vad människor har 

upplevt och varit med om och deras sorg efter attackerna efter att ha förlorat 

anhöriga. Jag fann den emotionella inramningen genom att studera vad 

fokuset i rapporteringen har varit vilket var att ta del av människors historier 

och berättelser för att återge deras skildring av attackerna. Detta speglar det 

mänskliga ansiktet och det mänskliga lidandet i rapporteringen och är de mest 

påtagliga ramarna av al-Jazeeras rapportering. Det går dock också att urskilja 

den religiösa/etniska konflikt-ramen då citat och uttalanden från individer har 

beskrivit att det finns ett hat mot islam och muslimer.  

7.4 Sammanfattning av analys 
 

De olika inramningar som framkommer i nyhetsmediernas rapportering av 

moskéattackerna är den beskrivande inramningen, den attributiva 

inramningen och den emotionella inramningen.  

 

CNN:s rapportering präglas till störst del av den emotionella inramningen som 

visar sig genom ramarna mänskligt ansikte och mänskligt lidande och den 

attributiva inramningen som visar sig genom en religiös/etniskt konflikt-ram 

och moralram. Anledningen till att dessa ramar är de mest framkommande är 

för att CNN:s rapportering återberättar attackerna utifrån ett mänskligt ansikte 

och mänskligt lidande som innebär att man gestaltar händelserna utifrån hur 

det har påverkat landet, offer och anhöriga genom att deras skildring är det 
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som utgör rapporteringen. Detta sker genom citat och uttalanden och 

återberättelser.   

 

RT English rapportering av händelserna präglas av den beskrivande 

inramningen där man lägger fram fakta och beskriver hela händelseförloppet 

utifrån särskilda delar, bland annat gärningsmannens tillvägagångssätt och 

polisens arbete. Detta beror på att rapporteringen är en informativ sådan och 

skildras som en slags tidslinje där man tar fram fakta i beskrivande form för 

att steg för steg återge händelseförloppet på ett så åskådligt sätt som möjligt.   

 

 al-Jazeera English rapportering präglas också av den emotionella och den 

attributiva inramningen men mest av den emotionella inramningen som visar 

sig genom ramarna mänskligt ansikte och mänskligt lidande, som tidigare 

nämnt. Detta beror på att al-Jazeera English rapportering består av 

återberättelser av överlevare och anhöriga till dem drabbade av attackerna. 

Rapporteringen speglar en emotionell inramning genom att belysa vilken 

påverkan attackerna haft genom att bland annat rapportera om vad som hänt 

efter attackerna, t.ex. sorgedagen och minnessamlingen.  

 

Det finns skillnader i nyhetskanalernas rapportering, men det finns också 

likheter. Likheterna finner vi mellan CNN och al-Jazeera English som båda 

använder sig av en emotionell och attributiv inramning där rapporteringarna 

lägger fokus på det mänskliga ansiktet och det mänskliga lidandet men även 

den religiösa/etniska konflikt-ramen och moralramen som orsak till 

attackerna. Skillnaden mellan de två nyhetskanalerna är att al-Jazeera English 

rapportering till största del präglas av uttalanden från överlevande offer 

medan CNN:s rapportering till största del präglas av andra uttalanden från 

t.ex. premiärministern, världsledare och muslimska föreningar runt om i 

världen.  
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Den största skillnaden är däremot RT English rapportering som präglas av den 

beskrivande inramningen. I nyhetskanalens rapportering förekommer det inte 

särskilt mycket uttalanden och citat och den största delen av RT English 

rapporteringarna består av en beskrivande form där man lyfter informativa 

fakta om attackerna i helhet och lägger störst fokus på händelseförloppet där 

också polisens arbete ingår och gärningsmannens livesända material.  

8 Diskussion och slutsats 
 

Studien syftade till att undersöka hur tre nyhetskanaler från tre länder med 

olika kulturer har gestaltat moskéattackerna i Christchurch i Nya Zeeland. För 

att undersöka detta ställdes frågan: Hur har respektive nyhetskanal gestaltat 

moskéattackerna i Christchurch? som sedan operationaliserades till tre 

forskningsfrågor: Vad har hänt? Vem är ansvarig? Vilket motiv/orsak finns?  

 

I analysen kunde det urskiljas att två nyhetskanaler har mer likheter i sin 

gestaltning av moskéattackerna och att en nyhetskanal skiljer sig i sitt 

gestaltade av attackerna i jämförelse med de andra två. De ramar som 

framkommer i analysen är; den emotionella, den attributiva och den 

beskrivande inramningen. 

 

CNN och al-Jazeera English var de två nyhetskanaler som hade en liknande 

gestaltning medan RT English skiljde sig från dessa två i sin gestaltning i 

rapporteringarna. CNN och al-Jazeera English gestaltning av 

moskéattackerna präglas av den emotionella inramningen men också av den 

attributiva inramningen där man beskriver attackerna som en religiös/etnisk 

konflikt för att ge en förklaring till varför attackerna har inträffat och vilken 

orsak som ligger bakom. Vilket var en religiös orsak där gärningsmannen i 

sitt manifest uttrycker sig i sådana former som pekar på att han är en anti-

muslimsk högerextremist som hämnas på muslimerna efter bland annat 
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terroristattacken på Drottninggatan i Stockholm år 2017 som IS tog ansvar 

för.  

 

Fokuset i al-Jazeera English rapportering läggs inte till störst del på 

gärningsmannen utan snarare på offren och de utsatta i moskéattackerna. 

Nyhetskanalen hämtar uttalanden och citat i sin rapportering för att ge en 

gestaltning som speglar de berördas känslor och deras skildringar av 

attackerna. CNN:s rapportering har sina liknelser då fokuset inte läggs på 

själva gärningsmannen utan istället på uttalanden och citat från 

premiärministern, världsledare och muslimska föreningar, och det är där 

skillnaden ligger i deras rapporteringar. Även om de båda nyhetskanalernas 

gestaltning har en emotionell och en attributiv inramning så har CNN skildrat 

attackerna utifrån uttalanden och citat av premiärministern, världsledare och 

muslimska föreningar och inte lika mycket skildringar från offer som al-

Jazeera English. CNN har också till viss del använt sig av uttalanden och citat 

från offer men inte lika frekvent som al-Jazeera English.  

 

I studiens analys kunde det urskiljas att det finns likheter mellan CNN och al-

Jazeera English nyhetsrapporteringar där de båda nyhetskanalerna använder 

sig av de emotionella och attributiva inramningarna i sin rapportering. Vad 

detta kan bero på är en sak att fundera över. I detta fall kan det kanske handla 

om etnocentrism som jag presenterade tidigare, i alla fall gällande al-Jazeera 

English rapportering, där nyhetsmedia konstruerar och gestaltar verkligheten 

utifrån det som överensstämmer med den underliggande ideologin och 

kulturen som finns i landet. 

 

 Det skulle i sådana fall kunna vara en förklaring på al-Jazeera English 

rapportering då jag har en tanke om att deras nyhetsrapportering kan präglas 

av deras kulturella värderingar i landet. Moskéattackerna i Christchurch var 

en attack mot muslimer och Qatar, som tidningen utgår ifrån, präglas av den 
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islamiska kulturen. Detta kan vara en förklaring till varför nyhetskanalen 

gestaltar attackerna på det sätt som de gör. Jag tänker att deras 

nyhetsrapportering kan gestaltas på det vis då attackerna kan ses som ett hot 

mot deras religion och deras tro. Om människor som delar samma religion 

och tro som offren i Christchurch kan det finnas en chans att mediernas agenda 

väljer att belysa och tala om detta för allmänheten för att upplysa om hatet 

som finns för muslimer och religionen islam. 

 

RT English däremot har gestaltat moskéattackerna på ett annat vis än CNN 

och al-Jazeera English. Där har fokuset legat på att ge en beskrivande och 

informativ bild av hur attackerna gått till genom att beskriva gärningsmannen 

och hans handlingssätt. Det finns ytterst få citat och uttalanden från offer och 

berörda. De få citat som kan urskiljas i RT English rapportering är sådana som 

handlar om hur gärningsmannen såg ut och vilka kläder han hade på sig samt 

eventuella vapen som kunde urskiljas. Något enstaka citat från Nya Zeelands 

premiärminister syns i rapporteringen. 

 

Jag funderar över varför RT English rapportering skiljer sig åt och varför man 

gestaltar attackerna på det vis som de gör. Tankarna för mig till 

etnocentrismen här också med tanke på att RT English är en nyhetskanal med 

ursprung från Ryssland. Ryssland har en öst-ortodox kultur, och som jag 

tidigare nämnde i bakgrunden anklagas RT English för att vara en partisk 

nyhetskanal och fungera som Rysslands propagandamaskin. Kan detta vara 

en anledning till att RT English rapportering gestaltar attackerna som de gör? 

För att de är en partisk nyhetskanal och att deras land präglas av den öst-

ortodoxa kulturen som grundar sig i kristendomen? Det kan bero på 

etnocentrismen, att nyhetskanalen rapporterar utifrån sina egna kulturella 

värderingar med tanke på att islam inte är deras kultur och därför inte lika 

viktig för dem. Det är svårt att veta men det är något som är väldigt intressant 

att spekulera i. 
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Användningen av dagordningsteorin i denna studie syftar till att bidra med en 

förståelse i hur de tre olika nyhetskanalerna genom sina gestaltningar av 

moskéattackerna kan ha en inverkan på hur allmänheten uppfattar händelsen. 

Respektive nyhetskanal ger en viss uppfattning, CNN och al-Jazeera English 

bidrar med en liknande uppfattning medan RT English bidrar med en annan. 

Det som CNN och al-Jazeera English anser vara viktigt för allmänheten att 

veta och även det de kastar ljus på är en känslofylld, sympatisk och empatisk 

historia när man får ta del av offer och berördas skildringar och se attackerna 

utifrån deras perspektiv. RT English däremot bidrar med en informativ 

helhetsuppfattning där beskrivande fakta om attackerna är det perspektiv som 

presenteras. De tre nyhetskanalerna ger olika uppfattningar vilket stödjer 

dagordningsteorins grunder. De har valt att belysa olika delar av händelsen 

och haft olika prioriteringar i vad som anses vara viktigt för allmänheten att 

veta och ta del av.  

 

Det jag främst tänker på är att om man endast tar del av en av nyhetskanalernas 

skildring får man bara ett perspektiv av händelsen. Även om jag tycker att 

CNN och al-Jazeera English gestaltning är att föredra där man återger 

berördas berättelser så är även RT English rapportering väsentlig då den 

informativa beskrivningen ger en annan vinkling på attackerna där känslor 

stängs ute och där det främsta är att beskriva händelsen så konkret som det 

går. 

 

Det som gestaltas i bland annat al-Jazeera English rapporteringar skapar en 

väldigt nobel bild av muslimer och islam vilket ger läsaren en positiv 

uppfattning av människorna som kommer till tal i rapporteringen. Däremot 

går det att urskilja att gestaltandet av gärningsmannen i de olika 

nyhetskanalerna inte beskrivs som en terrorist med någon särskild tro eller 

religion. Detta för mig till tankarna om Powells (2011) studie där författaren 
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menar att terrorister utmålas efter den religion de har. Det kunde påvisas i 

denna studie att det inte stämmer i detta fall. Gärningsmannen beskrivs inte 

utifrån sin religion eller tro och det går heller inte att dra slutsatser om vad 

han har för tro. Det vi vet är att gärningsmannen hade något emot muslimer 

och invandrare, men mer än så går inte att urskilja av rapporteringarna.  

 

Jag funderar på varför en sådan inramning inte förekommer i denna studie och 

varför sådana inramningar förekommer när det gäller terroristiska attacker 

utförda av muslimer, som tidigare forskningen kunde visa. Är det för att det 

inte är lika vanligt med rapportering om terroristiska attacker mot islam och 

muslimer eller är det som Powell (2011) menar att terrorism förknippas med 

islam och muslimer? Kan det vara så att mediernas gestaltning, medvetet eller 

omedvetet, kastar ljus på terrorism som något kopplat med islam? I 

rapporteringarna om Christchurchattackerna vet vi inte om gärningsmannen 

var ateist eller om han hade någon särskild tro. Det kan vara en anledning till 

varför man inte gör skillnad på gärningsmannen genom religion som i Powells 

(2011) studie.  

 

Sammanfattningsvis kan vi med denna studie se att det finns både likheter och 

skillnader i nyhetskanalernas gestaltningar av moskéattackerna i 

Christchurch. Jag har diskuterat vilka olika inramningar som förekommer och 

även vad jag tror detta kan bero på. Det går även att konstatera att 

dagordningsteorin och gestaltningsteorin har sina sanningar. Om medierna 

medvetet eller omedvetet väljer att kasta ljus på särskilda företeelser går 

endast att spekulera i så här långt. Etnocentrismen har också kommit på tal i 

diskussionen, det är ett begrepp som kan ge mer tyngd till vår tolkning av 

världen vilket kan innebära att kulturen kanske spelar en större roll i hur vi 

ser och upplever världen.  
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8.1 Förslag till vidare forskning 
 
Till den vidare forskningen föreslår jag att man genomför bredare och djupare 

studier för att se om fler nyhetskanaler och rapporteringar som gestaltar 

attacker mot muslimer och invandrare framhäver skillnader genom religion 

och tro. Detta för att kunna dra generaliserbara slutsatser om det finns en 

skillnad i hur nyhetsmedia rapporterar och gestaltar attacker mot muslimer.  

 

Det skulle också vara intressant att ta del av studier där man jämför attacker 

mot muslimer och attacker mot kristna. Detta för att se hur gestaltningen 

skiljer sig åt i dem rapporteringarna och om det går att urskilja om 

nyhetsmedia har likheter eller skillnader i sina gestaltningar när det gäller två 

folkgrupper med olika religioner som blir utsatta. Det hade även varit av 

intresse att undersöka hur gärningsmän med olika härkomster gestaltas i 

nyhetsmedia. Detta för att kartlägga hur man beskriver gärningsmännen och 

se om härkomsten har en betydande roll i rapporteringarna.  
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