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Abstract  
 
Titel: ”Hur vi lärde oss att älska bomben” 

Författare: Christian Steen & Sebastian Mattsson 

Huvudteman: Atombomben, Vetenskap, Nyhetsdiskurs 

 

Inspired by the great arts of scientist and poet Robert J. Oppenheimer, the purpose of this paper is to   

unveil and highlight the attitudes towards the atomic bomb in Swedish newspapers during the early 

and most vivid years of the atomic era. By pinpointing and analysing central discourses caused by 

this paradigm breaking invention, this academic effort reveals the morbid moral of the story caused 

by loose speculations and the lack of knowledge.  
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1 Inledning 
 

”We knew the world would not be the same. Few people laughed, few people cried, most people were 

silent. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad-Gita. Vishnu is trying to persuade 

the Prince that he should do his duty and to impress him takes on his multi-armed form and says, ‘Now I 

am become Death, the destroyer of worlds.’ I suppose we all thought that, one way or another.” (The 

Decision to Drop the Bomb, 1965). 

 

Ovanstående citat uttalades av Robert J. Oppenheimer två år innan hans död. Oppenheimer talar om 

sin tid som ledare för Manhattan-projektet, en vetenskaplig operation sponsrad av den amerikanska 

regeringen som resulterade i världens första atombomb. Den döptes till Trinity och sprängdes i New 

Mexico-öknen 1945. Nummer två släpptes över den japanska staden Hiroshima, innan nummer tre 

skapade stor förödelse i Nagasaki och fick stå som andra världskrigets sista spektakulära suck innan 

freden tog vid. Sedan dess har ingen atombomb använts i öppen konflikt, men tusentals till har 

framställts och flera har ingått i uppmärksammade provsprängningsexperiment. Flera länder har 

följt USA:s exempel och utrustat sig med ett vapen som när de först introducerades representerade 

en förstörelsekraft helt utan motsvarighet.   

 

Sverige följde aldrig deras exempel, även om det är ett bevisat faktum att ett svenskt 

atombombsprogram var en realitet under 1950, 60- och 70-talet (Agrell, 2002). Däremot skrevs det 

flitigt om vapnet i den svenska pressen, både direkt efter Hiroshima och Nagasaki och under tiden 

som följde. Exakt vad som skrevs och vilka attityder som visades upp gentemot fenomenet är en 

tillsynes obesvarad fråga inom forskningen. Det har tidigare skrivits om debatten kring huruvida 

Sverige skulle framställa atombomben, vilken tog fart under tidigt 1950-tal (Ahlmark, 1965). Något 

som dock saknas är en sammanställning av hur svensk press valde att skriva om atombomben i sin 

nyhetsrapportering när vapnet först introducerades för allmänheten. Således vill vi med denna 

uppsats försöka fylla detta akademiska tomrum med en kartläggning av rapporteringen kring 

atombombens födelse och adolescens i det svenska tidningsmediet.  

 

1.1 Syfte 

Uppsatsens syfte är att analysera hur svensk press skrev om atombomben efter att ”Little Boy”-

bomben släppts över Hiroshima 1945, fram till dess att 1950-talet hade inletts och kalla kriget tagit 

sin början. Studien utgår från delvis från en presshistorisk ambition att bidra med en deskriptiv 

sammanställning av hur frågan hanterades. Den söker utröna hur bilderna av atombomben 

utvecklade sig under de här åren, samt vilka teman och perspektiv som dominerade rapporteringen 

kring fenomenet. Med den sociala kontexten som referenspunkt försöker studien förklara varför 
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vissa teman och perspektiv blev dominanta. Analysförfarandet sker utifrån nyhetsartiklar inhämtade 

från tre nedslagsperioder: Hiroshima-Nagasaki-bombningarna i augusti 1945, provsprängningarna i 

Bikiniatollen 1946 och provsprängningen på Monte Bello-öarna 1952.  

 

1.2 Frågeställningar: 

 

– Vilka representationer av atombomben går att identifiera i svensk press vid tiden för Hiroshima- 

och Nagasaki-bomberna och efterföljande provsprängningar fram till 1952? 

 

– Hur representeras atombombens effekter på samhället och framtiden? 

 

– Går det att urskilja återkommande teman i rapporteringen kring atombomben i nyhetsartiklarna 

som ingår i studien och hur kan dessa i så fall förstås i relation till dess vetenskapliga, politiska, 

samhälleliga och sociala kontexter? 

 

– Förändrades representationerna av atombomben mellan 1945 och 1952 och hur kan den 

förändringen i så fall förklaras?  

 

1.3 Material och avgränsning 

Den här studien använder sig av artiklar från fyra tidningar. Två tillhör kvällstidningskategorin 

(Aftonbladet och Expressen), två hör hemma bland morgontidningarna (Svenska Dagbladet och 

Dagens Nyheter). Artiklarna har inhämtats från tre specifika nedslagsperioder, datum då 

atombomben precis har använts, både i krigstid och utanför någon uttrycklig väpnad konflikt. 

Således behandlar artiklarna bomberna som släpptes över Hiroshima och Nagasaki 6 augusti och 9 

augusti 1945, den första provsprängningen vid Bikiniatollen 1 juli 1946 och den första brittiska 

provsprängningen på Monte Bello-öarna 3 oktober 1952. Totalt spänner alltså nedslagen över en 

sjuårsperiod (1945-1952), vilket förhoppningsvis leder till en representativ bild av diskurserna som 

formades kring atombomben under den här tiden. Dessutom tillgodoses även ambitionen att försöka 

analysera hur diskussionen kring atombomben förändrades; från tillfället då vapnet användes första 

gången i offentligheten fram till ett datum då bombens hemligheter behärskades av fler länder än 

USA och därmed blev en viktig faktor i kalla kriget.  
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2 Bakgrund  

 

2.1 Tiden innan Hiroshima 

Den 16 juli 1945 genomförs i all hemlighet den första detonationen av en atombomb i 

Alamogordoöknen i New Mexico, U.S.A. Provsprängningen som gick under namnet "Trinity" var 

resultatet av intensiv forskning i det så kallade Manhattanprojektet som pågick mellan 1942-1946. 

Ledande forskare från USA, Kanada och Storbritannien hade med en budget som i dag motsvarar 

två miljarder dollar lyckats framställa den bomb som skulle komma att förändra världsordningen 

(”Kärnvapenhistorik”, Totalförsvarets forskningsinstitut).  

 

Parallellt med provsprängningen pågick en utbredd bomboffensiv mot Japan i öst. Hitler och 

Nazityskland var redan besegrat i väst och nu återstod ett sista hinder för den slutgiltiga freden. 

Genom så kallade "taktiska bombningar" hade det amerikanska flygvapnet sedan tidigare slagit ut 

en större del av det japanska försvaret. Bombningarna, som hade pågått sedan 1942, ändrade 

karaktär vid krigets slutfas. Konventionella bomber byts ut mot eldbomber för att effektivisera 

förödelsen i storstäderna där bebyggelsen främst utgörs av trähus. Större delar av Japans största 

städer ödeläggs och en halv miljon människor omkommer.  

 

Efter den lyckade explosionen av bomben hotar USA:s president Harry S. Truman med total 

förödelse om inte den japanska kejsaren Hirohito väljer att ge upp. Vid den här tidpunkten är inte 

omvärlden medveten om de vetenskapliga framsteg som nyligen nåtts i Alamogordoöknen. I 

samråd med president Truman sitter Manhattanprojektets ledande vetenskapsman Robert 

Oppenheimer och planerar den första atombomben mot civila mål.  

 

2.2 Hiroshima & Nagasaki 

Den 6 augusti 1945 detonerar atombomben "Little Boy" ovanför hamnstaden Hiroshima, Japan. En 

majoritet av stadens hus jämnades med marken och mellan 90 000 och 140 000 människor omkom 

omedelbart. Efter ett par månader hade ytterligare 100 000 avlidit av bombens verkningar 

(”Kärnvapenhistorik”, Totalförsvarets forskningsinstitut). Tre dagar senare föll nästa atombomb 

”Fat Man”, över Nagasaki, ytterligare en japansk stad. Även här blev förödelsen enorm. Mellan 60 

000 och 80 000 beräknas ha mist livet (ibid). Bombningar fick dock önskad effekt för 

amerikanarna. Den 15 augusti kaptitulerade Japan, striderna i Stilla havet upphörde och andra 

världskriget hade nått ett slut.  
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Efter andra världskriget tog ett annat slags konflikt över – det kalla kriget mellan USA och Sovjet. 

Det var en konflikt där de uttryckliga stridigheterna saknades. Istället fördes kriget främst genom en 

intensiv kapprustning mellan de båda stormakterna, där atombomben stod i fokus. Världen och inte 

minst den japanska befolkningen hade blivit varse om en förstörelsekraft med potential att förgöra 

allt mänskligt liv. 

 

2.3 Provsprängningarnas era 

USA använde inte atombomben som ett stridsmedel efter Nagasaki, men ägnade sig däremot åt 

provsprängningar. Den mest uppmärksammade av dessa ägde rum knappt ett år efter Hiroshima, 1 

juli 1946, på Bikiniatollan i Stilla havet. Provsprängningen ingick i en operation som den 

amerikanska militären döpte till ”Operation Crossroads” och var den femte atombombsexplosionen 

i världshistorien (The Atlantic, 2011). Befolkningen på Bikiniatollan evakuerades från ön och fick 

beskedet av den amerikanska regeringen att de skulle kunna återvända till sina hem inom ett par år. 

På grund av strålningsrisken dröjde det dock till 1960-talet innan en sådan återkomst var möjlig för 

Bikini-borna (Woodard, 1999). 

 

Tre år senare sprängde Sovjetunionen sitt första atomvapen, en exakt kopia av Trinity-laddning som 

amerikanarna hade sprängt i New Mexico-öknen. Som plats för provsprängningen valde Josef 

Stalin en ort vid namn Semipalatinsk, som ligger i vad som nu är Kazakhstan. Framtagningen av 

bomben leddes av den unge fysikern Igor Kurtjatov (”First Soviet nuclear tests”, CTBTO). 1952 var 

det Storbritanniens tur att utföra sin första provsprängning. Det döptes till ”Hurricane” och skedde 

bland Monte Bello-öarna, nordväst om Australien. Under 1960-talet lyckades sedan fler länder 

beväpna sig med atomvapen, däribland Frankrike och Kina. 

 

3 Teori 
För att studera ett i stort sett outforskat område inom den svenska presshistorien krävs viss teoretisk 

grund. Om än det empiriska arbetet med att analysera artiklar kan definieras som grundforskning är 

det nödvändigt att föregå analysen med teoretiska begrepp hämtade ur tidigare forskning. Då 

Sverige som nation inte har deltagit i krig under modern tid återfinns således ett naturligt 

akademiskt tomrum vad gällande hur svensk press fungerar under krigstid. Det går däremot att 

närma sig detta presumtiva tillstånd genom Håkan Hvitfelts rapporter kring hur svensk press 

fungerar under kristider. Utifrån detta och med kunskap från internationell krigsrapportering drar 

Hvitfelt generella antaganden om nyhetsförmedling i krig som blir användbara vid en studie av hur 

svensk press rapporterade kring atombomben mellan åren 1945-1952. För att studera en lingvistisk 
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utveckling kring atombomben förefaller Crispin Aubrey ”Nukespeak” som användbar för att 

blottlägga hur medier använder sig av en retorik som i grund och botten är utformad av 

atombombens upphovsmän. Vidare är det fruktbart att studera olika semantiska knep med vilka 

journalister på olika sätt söker förvränga rapporteringen.  

 
3.1 Nyheter i krig 

För att studera vilka diskurser som förekommer i nyhetsförmedling om och i krig är det viktigt att 

förstå sig på journalistikens premisser. En nyhetsdiskurs är beroende av sociala, politiska och 

historiska förhållanden under vilken den produceras och konsumeras. Således är denna under 

ständig påverkan och förändras efter rådande klimat. Samtidigt som det ställs krav på journalisterna 

blir nyheterna meningslösa om inte nyhetskonsumenten har tillräckliga kunskaper i 

nyhetsdiskursen. Nyheterna speglar inte verkligheten utan utgör en bearbetning av denna. Samtidigt 

är nyhetsförmedlingen inte förutsättningslös utan vilar på vissa villkor som bestämmer dess 

innehåll. Det finns av naturliga skäl begränsade studier i hur svensk media förändras i krigstider, 

men i Håkan Hvitfelts kvantitativa studie 'På första sidan: en studie i nyhetsvärdering' (1985) och 

den mer kvalitativt inriktade rapporten 'Nyheter i krig' (1988) beskrivs olika förändringstendenser 

när Sverige försätts i kriser och utifrån denna premiss: hur svenska medier kan tänkas arbeta i krig. 

När det kommer till nyhetsvärdering under kriser eller i krig drar Hvifelt vissa generella 

antaganden, dels ur svensk rapportering i fredstid, men även från utländsk media i krigstid. Nedan 

följer ett antal aspekter som kan förändra och problematisera nyhetsprocessen.  

 

3.2 Redaktionell förändring 

Vid krig eller större händelser omorganiseras redaktionen för att tillmötesgå det ökande 

informationsbehovet. En vidare rapportering möjliggörs genom att redaktionens olika avdelningar 

sammanslås mot en gemensam rapportering. Således breddas nyhetsinnehållet genom 

journalisternas olika preferenser - om än alla arbetar mot samma ämnesområde. Detta kan leda till 

en nyanserad nyhetsrapportering men även till ämnesflykt och spekulationsjournalistik.  

När en redaktion ställs inför ökande informationsmängder uppstår svårigheter i nyhetsvärderingen 

vilket kan resultera i obearbetade artiklar. Det ökande nyhetsflödet leder till tidspress vilket medför 

svårigheter att verifiera källor samtidigt som bristfälligt källmaterial tvingar journalisten till 

spekulationer och lösa antaganden. Uppgifter kring händelseutvecklingar kontrolleras sällan med 

verkligheten utan snarare med vad andra medier rapporterar. När antalet möjliga nyhetskällor ökar i 

omfattning tenderar mediernas källkritiska problem att öka. Således uppstår svårigheter kring att 

bedöma vilka källor som är tillförlitliga. Vidare kan militärt fackspråk misstolkas av journalister. 

Samtidigt som en brist på källmaterial kan uppstå som en följd av militärens ovilja att dela med sig 
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av information och militär sekretess.  

 

3.3 Nyhetsinnehåll och händelseinriktning 

Nyhetsbilden av händelser och verklighetsförhållanden tenderar att bli mer överdriven och 

dramatisk vid krig. Artiklar som innehåller missvisande rubriker och ingresser, sakfel och 

spekulationer leder till en generellt missvisande nyhetsrapportering.  

 
"Nyheter tenderar att överdriva den verklighet de beskriver. Detta görs exempelvis genom att händelser 

storlek och konsekvenser förstoras eller antalet offer överskattas. Ibland förfaller nyhetsmedierna till ett 

slags nyhetsvärderingsmässigt önsketänkande. Händelser beskrivs inte som de är utan som de ur 

nyhetsvärderingssynpunk borde vara." (Hvitfelt, 1988:35) 
 

Att styra innehållet efter nyckelpersoner ökar generellt nyhetsvärdet, men huruvida en artikel nyttjar 

personifiering eller inte spelar ingen större roll sett till om krigsartiklar ska produceras eller inte, 

men när det kommer till vilken typ av huvudperson som förekommer i krigsartiklar står de 

"kollektiva" för en kraftig majoritet följt av "elitpersoner". Enligt Hvitfelt är yttre händelseförlopp, 

vars början och slut är klart urskiljbara, som framför allt uppmärksammas i nyhetsmedierna. Detta 

innebär att exempelvis bakgrundsbeskrivningar och sammanhang utelämnas. Sett i jämförelse med 

konventionella artiklar tenderar krigsartiklar ha en mindre komplex och således en mer tydlig och 

lättförståelig struktur. Krigsartiklarna uppmärksammar således det militära agerandet och inte det 

politiska spelet och händelsens orsaker. 

 
”Konsekvensen av händelseinriktningen är att nyhetspubliken får en fragmentarisk bild av verkligheten. 

Det som utspelas förefaller sakna orsaker och samband med andra händelser. Det som sker försiggår så att 

säga i ett tomrum och framstår som avslutat när nyhetsbevakningen är avslutad.” (Hvitfelt, 1988:165). 

 

När en större mediehändelse inträffar inleds dessutom ofta vad som betecknas som en 'nyhetsspiral'. 

I brist på händelseutveckling eller ny information tvingas medierna producera nyheter till läsarnas 

ökande efterfrågan. Detta kan leda till spekulationer och bakgrunds- och omkringmaterial som 

saknar relevans. Som tidigare nämnts saknar krigsartiklar tydliga eller bra källangivelser och har 

ofta passerat olika medier/gatekeepers innan de publiceras. Således är artiklarna inte tillförlitliga, 

något som förvisso inte kan klassas som ett kriterium vid nyhetsvärderingen (ibid).  

 

3.4 Propaganda och semantiska knep 

Att använda sig av semantiska knep – eller att medvetet eller omedvetet förvränga, förstora, 

överdriva och dramatisera verkligheten genom språkliga metoder förekommer i nyhetsförmedling 
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under såväl fred- som krigstider. Anledningarna till den här formen av språkbruk kan vara allt från 

rent estetiska intressen, till det kommersiella (att sälja lösnummer) men även ur ett propagandistisk 

syfte (Hvitfelt, 1988:199).  

 

Ett exempel på när nyhetsrapporteringen lätt blir missvisande är när militärt fackspråk översätts till 

ett mer talspråksliknande språk som används av nyhetsmedierna. Exempel på detta kan vara ord 

med olika saklig och emotionell innebörd i de respektive språken. På samma sätt kan 

konnotationsrika uttryck och metaforer användas för att skapa dramatiska associationer eller å andra 

sidan förmildra de faktiska omständigheterna. Ett annat knep för att förvränga verkligheten är att 

relatera eller jämföra olika händelser med varandra för att på så sätt förminska eller förstora 

innebörden av den omskrivna händelsen (ibid). 

 

3.5 ”Nukespeak” 

Med anledning av att mycket av innehållet i de analyserade artiklarna direkt eller indirekt härrör 

från amerikansk eller brittisk press är det nödvändigt att studera den propagandistiska retoriken 

under tidshorisonten för forskningsområdet. Att politiker och i synnerhet presidenter uttryckte sig i 

religiösa ordalag var på intet sätt en nyhet under tiden för Hiroshima och Nagasaki, men när 

begreppet 'atombomben' myntades uppstod en språklig problematik i att uttrycka sig om något så 

världsfrämmande och vetenskapligt häpnadsväckande.  

 
“The post-hiroshima world has had to create new images and vocabulary to encapsulate the 

inconceiveable – literally inconceivable – phenomenon of nuclear fission/fusion and its moral 

implications. The development of the atomic bomb was not a smooth trasition from existing weaponary, 

but a catastrophic jump to a new order of experience in science, politics and everyday life.” (Aubrey et al, 

1982:95) 
 

Med anledning av svårigheten med att sätta ord till det nya fenomenet beskrev sällan medierna 

bomben som något negativt. Precis som forskarna uttryckte journalisterna sig i termer av oförståelse 

inför den paradigmbrytande upptäckten. Det språk som i media ibland kallas för ”Nukespeak” är i 

grunden format av personer som vid tiden värnade om atomvapnets framtida utveckling – i.e. 

politiker och militär, men detta kom även att användas av medier i bred utsträckning, och som i en 

förlängning av politiska föregångare tog man till sig religion för att förklara vad som är bortom 

mänskligt förstående. En retorik som såväl ledande vetenskapsmän (Oppenheimer’s “Trinity-bomb” 

= Treenigheten) som presidenter använde sig av. Den politiska mystifieringen av bomben fick stort 

utrymme i pressen av den anledning att politiska tal citerades närmast ordagrant då detta var den 

enda källan vid den tiden. Bristen på fristående rapportering från Hiroshima och Nagasaki ledde 
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således till medier endast kunde rapportera från politiska tal och militära presskonferenser. På så 

sätt blev även journalisterna ett med den så kallade 'nukespeak'-retoriken. 

 

4 Metod 
För att besvara frågorna som upprättats i frågeställningskapitlet använder sig studien av en 

diskursanalytisk metodik. I den här sektionen blir först begreppet diskurs och diskursanalys som 

metod definierade. Därefter blir begrepp som ingår i den metodiska ramen att introduceras och 

förklaras. Till sist redogörs för hur den diskursanalytiska metodiken operationaliseras och används i 

studiens analysdel.  

 
4.1 Diskurs-begreppet och diskursiva teman 

Begreppet diskurs har bland annat definierats av den franske idéhistorikern Michel Foucault. Denne 

hävdade att människans kunskap om olika företeelser och fenomen inte består av objektiva 

sanningar. Istället består den av subjektiva idéramar, diskurser, som är förhärskande för tillfället.( 

Zompetti & Moffitt, 2008:284). Norman Faircloughs teorier kring diskurser spinner vidare på 

samma spår, även om hans definition är vidare än Foucault. Enligt Fairclough finns det två 

standarddefinitioner av diskursbegreppet. Den första används främst inom lingvistiken och betraktar 

diskurser som sociala handlingar och interaktioner. Den alternativa definitionen är den som används 

av Foucault och poststrukturalisterna som ser diskurs som en social konstruktion av verkligheten 

som paketeras som kunskaper. I Faircloughs analys har han valt att kombinera båda perspektiven 

till ett heltäckande perspektiv som inkluderar både den rent språkliga nivån i texten (ordet text 

används här i dess vida bemärkelse) och den sociokulturella makrokontexten som 

poststrukturalisterna utgår ifrån. (Fairclough, 1995:18)  

 

För Fairclough (precis som för Foucault) är diskurser intimt kopplade till språket. Det är i 

människans språkliga kommunikation som diskurserna tar sig uttryck och det är på språkets arena 

som maktkampen mellan olika diskurser förs. Varje samtal är laddat med diskursiva, ofta 

ideologiska undertoner.(Fairclough, 1995:14). Det här är alltså inte bara gällande för samtal med 

uttryckliga politisk karakteristika.  

 
”For instance, ways in which a conventional consultation consultation between a doctor and a patient and 

a doctor is organized, or a conventional interview between a reporter and a politician, take for granted a 

whole range of ideologically potent assumptions about rights, relationships, knowledge and identities.” 

(Fairclough, 1995:54) 
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Vår kommunikation är således uppbyggd av underliggande diskurser som delvis hjälper till att 

definiera och upprätthålla maktbalanser mellan individer, institutioner och andra aktörer. Att nyttja 

ett språk innebär alltså att ingå i ett aktivt, ständigt pågående bekräftande av redan etablerade 

maktstrukturer (Fairclough, 1995:55).   

 

Diskurser är alltså närvarande i all mänsklig kommunikation, men Fairclough använder 

diskursbegreppet för att analysera innehåll som producerats och distribueras av stora mediekanaler 

som exempelvis tidningspressen och TV-bolagen. Han utläser diskurser ur mediernas 

representationer av olika fenomen och aktörer och kan på så sätt spåra de ideologiska 

implikationerna i texterna. Dessa implikationer, eller meningar, skapas genom att producenten av 

medietexten gör olika val. Det kan handla om vilket uttryck som används om en person, om han 

beskrivs som en terrorist eller frihetskämpe, eller så kan det vara beroende av textens struktur som 

helhet. Som Fairclough uttrycker det:”[…] these formal choices constitute choices of meaning, the 

selection of options from within the meaning potential […] (Fairclough, 1995:18). Dessutom 

formas diskurser av vad som inte nämns i texterna, alltså av vad som handlar i skymundan när andra 

delar lyfts fram (ibid). Den här studien utgår från en definition av diskursbegreppet som ett slags 

idéram för en text; det är ett ideologiskt laddat perspektiv som anläggs dels genom ordval, men 

även genom vilka element hos en händelse eller fenomen som lyfts fram och vilka som 

marginaliseras. Mer specifikt kommer dessa idéramar beskrivas som diskursiva teman (Fairclough, 

1995:60).  

 

4.2 Faircloughs tredimensionella modell 

En diskursanalys som utgår från Faircloughs modell försöker alltså identifiera diskursen eller 

diskurserna som formas i en specifik text. För att utröna detta aktiveras en tredimensionell modell 

som består av tre skikt: texten, den diskursiva praktiken och den sociokulturella kontexten.  

Studien av texten utgår från ett lingvistiskt angreppssätt som analyserar texten utifrån vokabulär, 

meningsuppbyggnad och textuell organisation. Forskaren bryter ned språket i dess minsta 

beståndsdelar samt studerar texten som helhet. När Fairclough angriper en text utgår han från ett 

multifunktionellt perspektiv. Det innebär att han identifierar tre funktionella kategorier i en text: 

representationer, relationer och identiteter (mer om dessa begrepp längre fram).  

 

Utanför den textuella dimensionen i modellen ligger den diskursiva sfären, där produktionen, 

distributionen och konsumtionen av texten ingår. Enligt Fairclough är den diskursiva sfären länken 

mellan den sociokulturella och den textuella dimensionen. Den sociokulturella sfären formar 

således den diskursiva sfären som i sin tur utgör förutsättningar för hur texten utformas (Fairclough, 
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1995:57). Den diskursiva sfären består av – som namnet antyder – de diskurser som tas i uttryck på 

det textuella planet. Inom den här sfären pågår en dynamik där den diskursiva ordningen formar 

texten, men även blir formad av densamma. En text kan reproducera redan existerande diskursiva 

teman eller bryta ny mark och skapa helt nya. Till sist återfinns den sociala kontexten, utifrån vilken 

diskursen ofta hämtar sin näring och sin hegemoniska uppbyggnad. Analyser som utgår från den här 

sfären måste ta hänsyn till flera nivåer. Det kan röra sig om den direkta situationella kontexten för 

texten, den institutionella miljö ur vilken den har uppstått och den bakomliggande sociokulturella 

och samhälleliga kontexten (Fairclough, 1995:62). 

 

Faircloughs syn är att den sociokulturella kontexten både påverkar och påverkas av texter som 

produceras och distribueras av massmedierna. Fairclough ringar in tre faktorer som måste beaktas 

när analysen når den här delen av modellen: de ekonomiska, de politiska och de kulturella 

omständigheterna (Fairclough, 1995:62).  

 

4.3 Representationer, relationer och identiteter på textnivån 

Begreppen som behandlas i den sektionen är av fundamental vikt i en analys med utgångspunkt i 

Faircloughs diskursmodell. I den här studien är analysen av det insamlade materialet till stor del 

uppbyggd kring just vilka representationer, relationer och identiteter som återfinns i artiklarna. 

Termen representation lägger emfas på hur händelser, situationer, förhållanden och människor 

representeras i texten (Fairclough, 1995:103). Begreppsapparaten utgår här från att medier aldrig 

levererar en exakt återgivelse av en verklig person eller händelse, utan att det som erbjuds i 

medietexten är en version av verkligheten. Och den versionen ser ut på olika vis beroende av 

producentens sociala position, intressen och uppdrag. Nyckeln är vad som betonas i 

representationen: 
 

”[...] what choices are made – what is included and what is excluded, what is made explicit or left 

implicit, what is foregrounded and what is backgrounded, what is thematized and what is unthematized 

[…] Questions about the social motivations for particular choices, and about ideologies and relations of 

domination, are a constant concern in the analyses of such choices […]” (Fairclough, 1995:104) 

 

Sett till den lingvistiska aspekten kan en representation analyseras utifrån vokabulär – alltså vilka 

uttryck som används i själva representationen. Men även den grammatiska uppbyggnaden kan vara 

signifikativ, då den ofta avgör huruvida en ett fenomen målas upp som händelse eller handling, eller 

för den delen vilken roll en person tillskrivs i texten – som aktiv eller passiv. Grammatiken som 

används kan alltså utgöra vilka ideologiska val som finns i texten.  
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Identiteter och relationer är två närbesläktade begrepp. Enligt Fairclough är de kopplade till 

varandra i en så hög grad att de delar ett slags symbiosförhållande. Det förstnämnda syftar till de 

identiteter, sociala och personliga, som tillskrivs reportern (om det är en journalistisk produkt), 

publiken och andra deltagare i en text (Fairclough, 1995:126). En reporter kan i en text tillskriva sig 

flera olika sorters roller: underhållare, upplysare, agitator för att nämna några. Samma sak gäller för 

publiken som beroende på vilket tilltal textens producent använder kan tilltalas och därmed 

identifieras som engelsmän, husägare, oroliga medborgare etcetera. Med relationer menas hur 

förhållanden mellan olika parter beskrivs i texten. Det kan handla om flera olika typer av relationer: 

mellan reporter och publik, mellan publik och en grupp som beskrivs i texten, mellan reportrar och 

politiker. Hur relationerna byggs upp har viktiga ideologiska konsekvenser, och kan hjälpa till att 

förklara maktrelationerna som präglar ett samhälle.  

 

4.4 Andra viktiga begrepp 

Det inom den diskursiva dimensionen av Faircloughs tredimensionella modell som begreppet 

intertextualitet blir relevant. Fairclough beskriver en analys som utgår från intertextualitet på 

följande vis: ”An analysis which looks at the text from the perspective of discourse practice, aiming 

to unravel the genres and discourses which are articulated together in it” (Fairclough, 1995:70). 

I intertextuell analys försöker forskaren sätta in texten i ett sammanhang tillsammans med andra 

texter som föregått den i likvärdiga mediala kontexter. Oftast är en text inte fristående, utan 

refererar implicit eller explicit till andra texter eller diskurser. Det här även i och med det här 

uttrycket som genre-konceptet blir en relevant referenspunkt. En genre är ett språkbruk som är 

kopplad till någon form av social aktivitet. Till exempel tillhör akten att intervjua någon 

intervjugenren. En text kan vara antingen homogen eller heterogen sett till frekvensen av genrer och 

diskurser. En homogen text utgår från ett litet antal genrer och diskurser och blir därför enhetlig till 

sin uppbyggnad. En heterogen text präglas däremot av en mångfald och blir en form av 

hybridkonstruktion där genrer och diskurser blandas. Med en intertextuell analys kan man bena ut 

förhållandet mellan genrerna och diskurserna och utläsa hur de interagerar med varandra 

(Fairclough, 1995:61). Ett annat begrepp som är relevant för den här studien är modalitet. Det är en 

term som används för att kategorisera de attityder som producenten ger uttryck i sin text gentemot 

sig själv, läsaren och ämnet som behandlas. Begreppet kan användas för att studera vilken roll som 

skribenten antar i texten (om hen är kritisk, positiv och så vidare) och hur det påverkar den 

allmänna tonen i texten. Till sist bör man nämna begreppet stil. Det är ett lingvistiskt verktyg som 

används för att ringa in den språkliga tonen i en text; vilken vokabulär som används av författaren 

för att förmedla olika representationer, relationer och identiteter (Fairclough, 2003:162).  
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4.5 Operationaliseringen efter diskursiva teman 

Analysen i den här studien utgår inte från någon strikt version av Faircloughs tredimensionella 

modell. Det finns således ingen tydlig strukturering baserat på de tre skikten, där varje texts essens 

redogörs för utifrån dess textuella dimension, diskursiva praktik och sociala kontext med tydlig 

avgränsning mellan varje del. Studien beaktar de tre skikten och baserar sina analytiska 

förehavanden på hur de har definierats av Fairclough för att kunna identifiera och förklara 

diskurser. Det som däremot skiljer studien från en traditionell Fairclough-analys är att de tre skikten 

inte återkommer i en tredelad strukturerad formation i varje textanalys. Analysen är istället 

strukturerad efter diskursiva teman. I den följande delen görs först en kort definition av ett specifikt 

tema som har observerats i materialet. Detta blir sedan exemplifierat och illustrerat med hjälp av 

artikelanalyser. De teman som använts har definierats utifrån den begreppsapparat som ingår i 

Faircloughs diskursanalys och som har introduceras i metodkapitlet. För att göra detta läggs 

betoning på begreppet representation, i och med att det är mediebilden av ett specifikt fenomen som 

är fokus för studien. I analysen definieras även texternas identiteter och relationer, dess lingvistiska 

stil, dess intertextuella dimensioner, skribenternas modalitet, vilken genre texten tillhör samt om 

den präglas av heterogen eller homogen diskursivitet. Precis som i fallet med de tre skikten används 

begreppen efter behov, när analysen kräver det, snarare än att de får stå som modell för en 

strukturering av analysen. Genom att använda sig av ovanstående begreppsrepertoar blir ett antal 

olika diskursiva teman utkristalliserade och definierade utifrån sina språkliga och idémässiga 

beståndsdelar.  

 

4.6 Urval av analysobjekt 

Under förarbetet av studien har ett stort antal artiklar lästs igenom. På så sätt har en helhetsbild av 

vilka diskurser som förekommer i rapporteringen vid ett specifikt nedslag formats. Därefter har ett 

urval gjorts, där de artiklar som tydligast representerar nämnda diskurser har analyserats. För att 

analysen ska vara representativ för den sammantagna rapporteringen om fenomenet har vi endast 

valt artiklar som marknadsförs på framsidan av de nummer där de förekommer (undantaget är 

artikeln från 1952). Detta för att kunna visa på vilka diskurser som varit dominerande vid varje 

nedslag. Öppet subjektiva artiklar som ledare och krönikor har valts bort, eftersom syftet för studien 

är att utröna diskurser i den allmänna nyhetsrapporteringen. Tonvikten ligger på perioden mellan 7 

augusti och 10 augusti 1945. Anledningen till denna avgränsning är att det producerades oerhört 

mycket atombombsrelaterat material under den här tidsrymden. I jämförelse finns det förhållandevis 

få artiklar om britternas provsprängning 1952, vilket ledde till ett litet urval för analys. 
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Den 3 oktober 1952 valdes som nedslag för sin position som nästa stora provsprängning som följde 

på Bikini-sprängningarna 1946. Sovjetunionens första atombombssprängning dateras tillbaka till 

1949, men en snabb undersökning visade att det saknades artiklar om tillfället i svensk dagspress.  

 

5 Analys  
5.1 1945 – Hiroshima och Nagasaki 
 

5.1.1 Tema: Vetenskap och Framtid 

När atombomben först introducerades för omvärlden i och med bombningarna av Hiroshima och 

Nagasaki står västvärldens journalister inför ett paradigmskifte a dato. Människan har genom 

atomenergin lyckats framställa ett massförstörelsevapen som historiskt sett saknar motstycke - en 

bomb så kraftig att hela städer kunde utplånas av dess energi. Utöver att 'atombomben' i sig var ett 

nytt begrepp fanns två huvudsakliga premisser inför den svenska rapporteringen: kunskapen om 

atomenergin och bristen på kunskap om atombomben. Folk i gemen var sedan tidigare bekanta med 

journalisters rapportering kring potentialen runt den sedan tidigare kända atomenergin, men vad 

som tidigare hade beskrivits som vetenskapliga utopier hade nu förverkligats i form av 

atombomben. Det fanns således redan en etablerad, spekulativ förkunskap om atomenergins 

möjligheter när journalister skulle fylla förstasidorna i dagarna efter Hiroshima och Nagasaki.  

 

Aftonbladet 7/8 ”Hela världen har förändrats”  

Den här artikeln innehar den högsta platsen på Aftonbladets förstasida och dess rubrik är den största 

som återfinns på sidan. Det här är således den huvudsakliga nyhetstexten som ska redogöra för 

läsarna om explosionen i Hiroshima. Redan dess till ytan sett motsägelsefulla underrubriker 

anlägger vilket diskursivt tema som blir rådande i artikeln: ”Atomkrig blir jordens undergång” och 

”I fredens tjänst: epokgörande urkraft”. Det som först är värt att notera är framtidsperspektivet. 

Rubrikformuleringarna präglas av ett framåtblickande; det är vad som kommer att hända i framtiden 

som utgör skribentens primära intresse, inte det som har skett under gårdagen i Hiroshima. Ett 

anmärkningsvärt faktum med tanke på att bomben precis har orsakat massiv förödelse i den 

japanska staden. Hiroshima-bombningen reduceras till ett startskott i en större utveckling, och 

själva händelsen ägnas ingen större uppmärksamhet i rubrikerna. Hiroshima nämns inte ens vid 

namn. Det är således en representation av bomben som inte fokuserar på dess betydelse som 

dödsbringande vapen, utan på dess status som vetenskaplig bedrift och förändrare av världspolitiska 

förutsättningar. Artikeln präglas alltså av det diskursiva tema som i den här studien kommer att 

under namnet det vetenskapliga temat.  
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I och med att sådan emfas läggs på den vetenskapliga aspekten hos bomben kan den 

framåtblickande stilen i rubrikerna ses som en logisk förlängning. Vetenskap som synsätt involverar 

ofta visioner för framtiden, lösningar på framtida problem, och det är den andan som präglar 

rubrikernas tilltal den här dagen. Det vetenskapliga temat är alltså tätt sammankopplat med ett 

framåtblickande tema.  

 

Underrubrikerna ger uttryck för en heterogen diskursivitet. Den första gränsar till 

domedagspropaganda när den faktiskt slår fast att världen kommer att gå under som ett resultat av 

atomkrig. Den andra kommer till en betydligt mer positiv slutsats, nämligen att atomkraften kan 

användas i fredliga syften och därigenom hjälpa till att skapa en bättre värld. Förklaringen till att 

tonlägena skiljer sig så mycket åt kommer delvis i själva brödtexten. På en textuell nivå är artikeln 

nämligen en sammanställning av vad som har skrivits i brittisk press om explosionen i Hiroshima. 

Den svenska skribenten verkar dock ha bidragit med ett eget, något tillspetsat tonfall. I ingressen 

tillskrivs Daily News påståendet att världen har förändrats som en konsekvens av bomben. Det var 

således en subjektiv slutsats i en tidning som fick stå som grund till huvudrubriken i texten, utan att 

utrustas med citattecken. Subjektiva analyser blir alltså stoff för rubriker utan att det nämns att de är 

subjektiva förrän i brödtexten. De brittiska presstyckarna tillskrivs alltså en identitet som är 

besläktad med något slags orakelposition. Utifrån den positionen får de utrymme i ingressen att 

definiera bomben. I ett citat från Daily News används ord som ”naturkraft”, ”jordbävning”, 

”vulkanutbrott” och ”historiens värsta förstörelseredskap” för att beskriva fenomenet som blivit 

allmänt känt i och med Hiroshima-bombningen. Här blir bomben alltså representerad som ett slags 

övermänskligt fenomen, en naturkraft som tillåter människan att nyttja energier som tidigare varit 

bortom hennes räckhåll. Det talas också om ”människan” som en kollektiv enhet. Det är 

”människan” som har uppfunnit bomben och nu har tillgång till dess kolossala förstörelsekraft. En 

annan formulering i ingressen gör gällande att världen som läsarna vaknade upp till på torsdag är 

”helt annorlunda än den värld vi vaknade upp till för ett dygn sedan” (vår kursivering). Det är ett 

tilltal som är signifikativt för den relation som skribenten vill etablera med sina läsare. Skribenten är 

”vi” med de som läser hens artikelingress. Utöver det är det ett intressant retoriskt grepp att använda 

mitt under ett pågående världskrig som har delat upp mänskligheten i fraktioner. Det är USA och de 

allierade som har framställt bomben och dessutom använt den mot en befolkningsgrupp som de har 

identifierat som fiender, ändå beskrivs det som att mänskligheten som helhet står bakom bedriften 

och nu har gemensam vårdnad om den.  

 

I brödtexten utvecklas de resonemang som de brittiska tidningarna fört kring Hiroshima-

bombningen. Fokus ligger även fortsättningsvis inte på själva händelsen utan snarare på de 
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möjligheter och farhågor som bomben har gett upphov till. Atombomben sägs öppna ”fasansfulla 

perspektiv”, men samtidigt betonas de positiva aspekterna. Artikeln refererar till exempel till 

”atomkraftens välsignelsebringade utnyttjande i fredliga framåtskridandets tjänst”. Tesen som förs 

fram är alltså att atombomben i förlängningen kan leda till världsfred då krig kommer att bli alltför 

kostsamt (”världens undergång”) nu när nationer har sådan enorm förstörelsekraft till sitt 

förfogande. Således talar pressen redan om bombens potential att skapa fred bara timmar efter att 

den har använts för att förgöra en japansk stad och skörda otaliga mänskliga offer. Det kan tolkas 

som en märklig paradox att upptäckten av världens mäktigaste vapen ska leda till fred, och det är än 

mer besynnerligt att argumentet används när bomben precis har använts i krigsförande syften. Men 

det är den diskursen som är genomgående i artikeln.  

 

Med Hvitfeldts fakticitetsbegrepp i åtanke är det lätt att konstatera att den konkreta faktan lyser med 

sin frånvaro. Den har istället ersatts av spekulationer och förutsägelser kring framtiden. Detta beror 

troligen delvis på att faktaläget kring bombningen är svårarbetat för journalister så här bara timmar 

efteråt, men det är ändå anmärkningsvärt att det inte nämns några klockslag, några uppskattningar 

av antalet döda eller några detaljerade geografiska angivelser. Texten rymmer flera spekulationer 

kring bomben och atomkraft, trots att det förmodligen var relativt tunnsått med uppgifter kring den 

saken också när artikeln skrevs. Således kan bristen på information inte helt förklara varför den 

utpräglat framåtblickande, spekulativa diskursen prioriteras framför större fokus på händelserna i 

Hiroshima.  

 

Aftonbladet 7/8 ”'Atomsockerbit' kan driva världens största oceanjätte”  

Underrubriken är talande för den rådande diskursen: ”Fantastiska energiförråd nu till 

mänsklighetens tjänst”. Vi har alltså att göra med ännu en framåtblickande text som är inriktad på 

de vetenskapliga landvinningar som har skett i och med utvecklandet av bomben. Den här artikeln 

blir dock både vågad och specifik i sina resonemang. Ett exempel: ”Om människan nu verkligen 

lyckats praktiskt utnyttja atomkraften […] öppnar detta för världens liv i kommande dagar (sic) 

perspektiv av så svindlande omfattning att inte den vildaste Jules Verne-fantasi ens tillnärmelsevis 

kan skissera upp framtidens ansikte.” Rubriken syftar på en tes som lades fram av den danska 

fysikern Niels Bohr vid en icke-angiven tidpunkt. Den gick ut på att en vanlig sockerbit innehåller 

enorma mängder dold energi, och om vetenskapen lyckades frilägga denna energi skulle 

sockerbiten kunna driva en oceanångare. Artikel är alltså ett sätt att ge Bohr rätt i efterhand.  

 

Det inledande stycket anlägger tonen för den teknikpositiva redogörelsen som följer. Ur ett 

lingvisitiskt perspektiv är referensen till science fiction-författaren Jules Verne synnerligen 



19 
 

signifikativ. Jules Vernes böcker består som bekant av skildringar av en framtid där teknologin 

hjälper människan att göra hennes mest otroliga fantasier, som att resa ut i rymden eller besöka 

jordens medelpunkt, till verklighet. Det är alltså ett slags teknikförhärligande pojkdrömsestetik som 

artikelns författare refererar till och kopplar samman med atombomben. Det är en referens som 

också är avgörande för vilken identitet som skribenten tilldelar sig själv, och vilken relation hen 

etablerar med läsaren. Hen målar upp sig själv som en drömmare, samtidigt som hen inbjuder 

läsarna att delta i drömmandet.  

 

Anekdoten med Bohr och sockerbiten är en fortsättning på det vetenskapliga temat. Återigen är det 

den fantastiska, fantasigäckande dimensionen i teknologin som lyfts fram. De allierade forskarnas 

lyckosamma försök att utvinna atomens energi ses som bevis på att en sockerbit ska kunna driva ett 

stort oceanfartyg. Längre fram spekuleras det i vad den nya atomkraften kommer att kunna göra för 

svensk energiförbrukning: ”Kunde man t.ex. frigöra den bundna energin i ett uranoxidklot på 5 

meters diameter - tanken är ju svindlande, men efter dagens meddelande från atomfronten tydligen 

inte längre en utopi – så skulle man få mellan 5 och 6 biljoner kilowatt-timmar, d. v. s. lika mycket 

som Sveriges nuvarande förbrukning av elektrisk energi under 600 år framåt.” Här refereras alltså 

till den svenska kontexten för första gången, något som får ses som ett försök från skribentens sida 

att närma sig läsarna, påminna dem om att de delar en gemensam sociokulturell kontext. Fler 

formuleringar verkar ha samma syfte: skribenten frågar vad atomkraften kan komma att ha för 

betydelse för ”det vanliga mänskliga livet” och förutspår att atommotorer kommer att bli ”var mans 

egendom”. Det är också signifikativt att det positivt laddade ordet ”utopi” används i det här 

sammanhanget. Anmärkningsvärd är också formuleringen ”dagens meddelande från atomfronten” – 

en eufemism som syftar på att en bomb har sprängts i Japan och resulterat i död och förstörelse.  

 

I slutpartiet ändras dock tonen i texten, och ett mer reflexivt, snudd på filosofiskt perspektiv 

anläggs. Artikelns skribent ifrågasätter plötsligt den positiva slutsats som drogs i artikeln ”Atomkrig 

blir jordens undergång” – alltså att atombomben genom sin oöverträffade förstörelsepotential 

kommer att leda till världsfred: ”Lustigt nog trodde man något i den stilen när man hittade på att 

sätta krutet i människans tjänst. Och likadant tänkte visst Nobel, fredsivraren, när han 

utexperimenterat dynamiten.” Det är ett skifte i diskurser som inträffar. Ett byte från en diskurs som 

betonar atombombens positiva konsekvenser för framtiden till en som istället skjuter samma diskurs 

i sank. Det är också en ny typ av modalitet som aktiveras. Tidigare har skribenten haft en 

drömmande, nästan naiv inställning till atomkraften och vilken betydelse denna kommer att ha för 

framtiden. Men i det ovanstående citatet ger hen prov på en ifrågasättande attityd som även om den 

präglas av en viss lättsamhet ändå för fram tydligt ideologiska, kritiska poänger.  
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5.1.2 Tema: Allierad retorik 

Krigsrapportering innehåller inte sällan en propagandistisk retorik i någon utsträckning. 

Skriverierna kring atombomben är inget undantag, men sett till den svensk rapportering blir det 

svårt att tala om direkt propaganda. Snarare får man tala om en allierad retorik, ett slags förlikande 

med den brittiska och amerikanska pressen som tidvis förhöll sig propagandistiskt. Den allierade 

retoriken innebär inte bara ett ställningstagande hos de svenska journalisterna utan förser även 

läsarna med förvrängd, selektiv eller dold information om verkligheten.  

 

Dagens Nyheter 7/8 ”Viktigaste vapnet sedan krutet – ett plan gör jätteraid”  

I kursiverad fetstil sträcker sig ett konstaterade faktum till tidningens fulla bredd: ”Första bomben 

fälld mot Japan”. Ovan syns ett lika vidsträckt konstaterande, format av skribentens subjektiva 

slutsats: ”Viktigaste vapnet sedan krutet – ett plan gör 'jätteraid'”. Endast timmar efter att världen 

och Hiroshimas befolkning blivit varse om en förödelsekraft som dittills saknar motstycke, drar 

Dagens nyheters skribent slutsatsen att 'atombomben' är det viktigaste vapnet sedan krutet. 

Slutsatsen visar sig i brödtexten bygga på vad skribenten menar är en officiell beteckning av 

fenomenet ”den märkligaste uppfinningen sedan krutets tillkomst”. Inte nog med att citatet saknar 

källa, skribenten har även valt att byta ut frasens adjektiv och subjektiv i sin beskrivning; en 

”märklig uppfinning” översätts sålunda till ”viktigaste vapnet”. På så sätt etableras en ton med 

fokusering på krig och vapen där intresset det vetenskapliga temat blir mindre framträdande. Vidare 

går det att ifrågasätta ordvalet ”viktigast” - viktigast för vem, viktigast för vad?  

 

Svaret är tydligt och återfinns så snart läsaren vänt blad, men innan en analys av brödtexten 

presenteras är det viktigt att åter poängtera vissa generella tendenser som återfinns i en majoritet av 

undersökta artiklar. Sett till det enorma nyhetsvärdet i händelsen fanns det relativt få uppgifter eller 

källor tillgängliga under den första publiceringsdagen. Uppgifterna som däremot fanns tillgängliga 

kommer i det närmaste uteslutande från den amerikanska och brittiska pressen – utformade efter 

militära- och politiska källor, m.a.o. styrda av en allierad retorik. På så sätt blir det svårt att tala om 

intertextualitet när flertalet artiklar (här inkluderat given artikel) i den svenska pressen mer eller 

mindre utgörs av omskrivningar från annan press som i sin tur domineras av citat från formella tal 

och presskonferenser. Vidare blir det även svårt att tolka modaliteten i texten då egna formuleringar 

i mångt och mycket saknas. Samtidigt går det inte att komma ifrån det faktum att rubriker och 

ingresser tenderar att vara färgade av brödtextens innehåll, vilket således synliggör skribentens 

attityd. 
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Den två spalter breda brödtexten kan framstå som redaktionell text men består nästan uteslutande av 

citat från Trumans tal. Knepet (som återkommer i flertalet artiklar) är att använda sig av långa citat 

som delas upp av mellanrubriker. När nästa stycke så inleds saknas situationstecken vilket skapar 

illusionen att skribenten står bakom formuleringarna. Som i flertalet artiklar under den första 

rapporteringsdagen, nämns få detaljer kring Hiroshima. Istället publicerar man okritiskt delar ur 

Trumans tal där skuldfrågan för det japanska folkets lidande har flyttas till fiendens ledare:  
 

”Vi ska förstöra deras hamnar, fabriker och kommunikationer. Den saken är säker att vi totalt skall krossa 

Japans kraft att föra krig. Det var för att besvara det japanska folkets fullständiga ödeläggelse som vårt 

ultimatum utfärdades från Potsdam den 28 juli, men deras ledare förkastade det.” 

 

På så sätt legitimerar Truman och därtill indirekt tidningens skribent den inträffade bombningen. 

Om 'Solens söner' vägrar att ge upp ska således den amerikanska militären ta till 'Solens urkrafter' 

för att fullständigt ödelägga det japanska folket. Allt detta enligt krigets gudomliga regler.  

Artikeln rymmer som beskrivits endast ett diskursivt tema kring bomben och på vilket sätt den – 

genom krigföring – kan ödelägga hela länder. Den inledande rubriken ”Viktigaste upptäckten sedan 

krutet” denoterar att en vetenskaplig bedrift genomförts, men istället för att beskriva denna 

upptäckt, och på vilket sätt den är viktig, erbjuder Dagens Nyheter redaktionellt utrymme åt mannen 

som godkände bombningen av Hiroshima som förklarar hur människan nu lyckats ”utnyttja 

universums primära krafter”. Att Dagens Nyheter väljer att benämna atombomben som en ”viktig 

upptäckt” syftar således - mot brödtextens kontext - endast till vad gällande krig och förödelse.  

 

5.1.3 Tema: Kriget som kontext 

Atombomb nummer två släpptes över Nagasaki den 9 augusti, tre dagar efter Hiroshima. 

Aftonbladet och Expressen hann få med händelsen i sina sena upplagor den dagen, även om 

rapporteringen i princip helt och hållet bestod av korta notiser från olika nyhetsbyråer. 

Morgontidningarna Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter hade helt andra deadline-

förutsättningar att ta hänsyn till och kunde därför inte behandla den andra atombomben förrän 

dagen efter explosionen, den 10 augusti. Därigenom skedde en intressant utveckling. Natten till den 

10:e hade nämligen den ryska armén gått in i kinesiska Manchuriet för att anfalla de japanska 

styrkor som hade sin bas där – ett intåg som innebar att ett försvagat Japan attackerades på två 

fronter och att krigsslutet nalkades. Således blev Nagasaki-bombningen inbakad i en större 

nyhetskontext som gick ut på att Japan var på knäna och snart skulle tvingas kapitulera.  

Svenska Dagbladets förstasida den 10:e augusti får illustrera den ovan nämnda utvecklingen. Den 

toppas av en stor rubrik: ”Ryssland går in i Manchuriet”. Även underrubriker underlåter att referera 

till Nagasaki eller atombomben. Det stora textblocket som följer på rubriken är även det till allra 
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största del inriktat på den röda armén framfart i Kina. Först i det tredje stycket efter ingressen 

nämns skeendet i Nagasaki för första gången. I det femte och sista stycket omnämns atombomben 

igen, men då med fokus på huruvida Sovjet kände till vapnets existens innan landet fattade ett avtal 

med USA om att gå in i Manchuriet.  

 
Svenska Dagbladet 10/8 ”Suzukis kabinett kan nu framtvinga fred”   

Artikeln som analyseras är ett exempel på tendensen att rama in Nagasaki-bombningen i en större 

kontext. Ingressen inleds med fullt fokus på själva sprängningen: 

 
”Atombomben nr 2 fälldes på torsdagen över Nagasaki, den stora japanska exporthamnen på ön Kyushu, 

samtidigt ett av Mitsubishi-koncernens stora varvcentra. Staden hade en kvarts miljon invånare. Den torde 

vara lika grundligt utplånad som Hiroshima, men ännu föreligga endast knappa meddelanden.” 

 

Skribenten fyller dessutom i med påståendet att temperaturer på ”miljontals grader Celcius” frigörs 

vid explosionen, något som enligt icke-namngivna vetenskapsmän torde få ”substansen i en 

människokropp att explodera”. Efter den inledande informationen påbörjas dock ett arbete från 

skribentens sida att göra atombomben i Nagasaki till en del av ett diskursivt tema som handlar om 

kriget i stort. Det är alltså en representation av bomben som ett integrerat element av kriget som 

utgör den huvudsakliga premissen för texten.  

 

Artikeln är skriven av Svenska Dagbladets New York-redaktion, som inleder brödtexten med att 

förklara att man på ”ansvarigt håll” i USA tycker att atombomben öppnar ”förfärliga perspektiv”. 

Men försvaret som framförts från amerikanskt håll är att Japan var varnat innan smällen och det har 

följts med ännu en varning för att ”atombombardemanget” kommer att fortsätta om landet inte 

kapitulerar. Det är alltså från USA:s perspektiv som Nagasaki-bombningen blir återberättad, trots 

att det var Japan som utsattes för den. Det är ett medvetet val av diskursivt tema: fokus flyttas bort 

från förödelsen i Nagasaki till resonemangen som förs i Vita Huset och maktinstitutionerna som 

styr krigföringen. Det betyder inte att atombombningens konsekvenser förbises helt och hållet; 

artikeln nämner till exempel den ”otroliga förstörelsen” som sprängningarna har orsakat. Men då 

används bombens effekt som ett argument för att Japan snart kommer att kapitulera – alltså som en 

del av en diskurs vars primära inriktning är krigföringen i stort. Ännu ett exempel, från ett stycke 

som argumenterar för att bomberna kommer att ge Japans regering ett legitimt skäl att anhålla om 

fred: ”Kabinettet kan nämligen nu inför militaristklicken åberopa […] att ingen annan nation i 

historien någonsin sått ensam mot en sådan koalition av stater, utrustad med hart när övernaturliga 

förstörelsemedel.” Samma ordval återkommer i artikelns underrubrik, ”Atombomben väntas bryta 
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ned militaristklickens sista motstånd”. Bomben blir alltså återigen representerad som ett slags 

verktyg i ett politiskt spel.  

 

Samma typ av kontextualisering sker längre fram i artikeln, men då utifrån en annan vinkel. 

Resonemanget om Sovjets relation till USA:s atomupptäckt som återfanns i Manchuriet-artikeln 

återkommer i en utförligare form. Med utgångspunkt i invasionen slår skribenten fast att 

Sovjetunionen inte kommer att ”få tillgång till atombombens hemligheter” trots att de har bistått de 

amerikanska trupperna i kampen mot Japan. Ett bakslag för Josef Stalin, menar skribenten och 

hävdar att det var därför som den ryske ledaren gav grönt ljus till att röda armén gick in i Kina. Här 

har alltså Japan – landet som var skådeplats för atombombningarna – helt lämnats utanför 

ekvationen. Sovjetunionen och USA blir istället de enda aktörerna i diskursen. Med kunskap om 

vad som komma skulle – alltså kalla kriget och upprustningskampen som följde mellan de två 

stormakterna – kan man argumentera för att det definitivt är en relevant vinkel. Det är emellertid 

anmärkningsvärt att den här reflektionen erhåller större utrymme än Nagasaki i den framsidetext 

som genom sin underrubrik tydligast utlovar information om atombombningarna.  

 

5.1.4 Tema: Närhet och Identifikation  

Att skapa närhet och identifikation i nyhetsrapportering är grundstenar i journalistiskt arbete. När 

nyheten att en atombomb har detonerade över Japan framstår ur ovanstående aspekt ett antal 

utmaningar för de svenska journalisterna vad gällande distans. Det är inte bara avståndet räknat i 

mil, utan även sociokulturella, politiska och vetenskapliga språng mellan vad som inträffar i 

Hiroshima och Nagasaki och det dagliga livet i Sverige. I processen att skapa känsla av närhet och 

sätt för läsaren att identifiera sig med atombomben uppstår ett antal vägskäl när de svenska 

journalisterna formar nyhetsvinkeln.  

 

Aftonbladet 8/8 ”Det är svårt att tro vad vi såg”  

Det som först möter läsarna på Aftonbladets förstasida den 8 augusti är ett citat till synes utan känd 

avsändare: ”Det är svårt att tro vad vi såg”. Detta citat följs av underrubrikerna ”Jätteångvält gick 

över Hiroshima” och ”Område stort som Söder pulvriserades.”. I en notis, likt en faktaruta återfinns 

en transkription från Japansk radio som översätts ”Allt levande brändes ihjäl.”. Det är först nu - två 

dagar efter att bomben släppts över Hiroshima – som deskriptiva skildringar från Japan förmedlas. 

Samtidigt återfinns en intertextuell koppling till föregående dags vetenskapliga framtidsvisioner 

(”Atomsockerbit”). Här får vetenskapsmannen, i detta fall professorn tillika experten inom området 

Lise Meitner, ge sin syn på atomkraften och framtiden ”Atomkraft först om 50 år”. Sett i jämförelse 

med huvudrubriken på förstasidan den 7 augusti ”Hela världen har förändras” fokuserar man nu 
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främst på bombens de facto destruktiva effekt, men samtidigt lämnar man dörren på glänt för 

obesvarade frågor kring bombens sociokulturella och vetenskapliga inverkan på samhället.  

 

Det inledande citatet, som även ges störst utrymme, visar sig mot brödtextens slut komma från ett 

av nyckelvittnena (för att använda ett juridiskt begrepp i ett fall utan rättsprocess) tillika en av 

besättningsmännen ombord på Enola Gay - flygskeppet som släppte bomben. Uppdraget förklaras 

som rutinmässigt och bombningen skedde i klar sikt. När bomben så detonerade över Hiroshima ska 

besättningsmännen ha utropad ”Å, herre gud!”. I brödtextens omfång återkommer liknande 

känslouttryck blandat med vittnesbeskrivningar över den totala förödelsen ”Det enda beviset för att 

det funnits en stad på platsen var att vi själva hade sett den ett par ögonblick dessförinnan.”. Det är 

tydligt att skribenten och ansvarig redigerare här söker skapa en närhet till händelsen som tidigare 

har beskrivits som distanserad – både geografiskt, politiskt, vetenskapligt och känslomässigt. Det är 

ett tema som bygger på att läsaren ska uppleva känslor av identifikation gentemot aktörer med 

något slags personlig relation till bomben eller dess effekter – varför det är logiskt att tala om ett 

identifikationstema.   

 

Läsaren möts nu av ett citat från en människa som faktiskt upplevt atombombens kraft och 

förödelse med egna ögon och öron. Vid första anblicken (läs förstasidan) är det ovidkommande vem 

som faktiskt upplevt bomben, utan snarare ligger vikten vid att någon har upplevt den och kan 

bekräfta det inträffade. Det är samtidigt intressant hur man väljer ut ”Det är svårt att tro vad vi såg” 

när faktum är att det återfinns ett antal andra citat som tydligt beskriver hur staden förintades, men 

istället söker man behålla ett mystiskt sken kring bomben och dess verkningar. Det inledande citatet 

följs av en underrubrik där bombens verkan liknas med förödelsen efter att en jätteångvält dragit sig 

fram över staden. Detta följt av ”Område stort som Söder pulvriserades.”. Det blir tydligt att 

journalisterna under tiden efter Hiroshima saknade en tydlig vokabulär för att beskriva den urkraft 

som genererades vid en atombombsdetonation. Istället söker man sig till metaforer för att beskriva 

det som inte ens ett förstahandsvittne kan tro sig ha upplevt - en jätteångvält som pulvriserar ett 

område stort som Söder. Plötsligt går det att forma sig en spatial uppfattning, en närhet till något 

som skett 800 mil från det krigsneutrala Sverige. I identifikationstemat ingår således mekanismer 

som väntas få läsaren att relatera till något så främmande och komplicerat som en nukleär fission på 

andra sidan jordklotet. Men med vilka identifierar sig läsaren egentligen med? Ingressen inleds med 

”Stad med 343.000 invånare upphörde att existera.”. Utan att dra det så långt att staden är det aktiva 

subjektet i satsen kan man konstatera att invånarna förblir ett anonymt antal som upphört att 

existera. Endast vid ett tillfälle nämns ett dödsoffer: ”Prins Ri Gu, en brorson till huvudmannen för 
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den ätt, som fordom härskade över Korea, dödades av atombomben”. Detta är inte bara talande för 

vilken typ av personifiering som används i krigsjournalistik (Hvitfelt, 1985) utan implicerar även 

svårigheten för läsaren att identifiera sig med ”fienden” i propagandistisk text. På samma sätt som 

Stalin en gång sa att ”en enskild människas död är en tragedi, en miljon döda är statistik” upphör 

identifikationen med bombens offer i ingressen. Fokus riktas istället mot västvärlden, den 

vetenskapliga bedriften och därtill segern i Japan.  

 

Vidare är det värt att notera att Aftonbladet-skribenten sällan finner egna formuleringar utan mer 

eller mindre förlitar sig till källorna, i.e. citat. Det enda analys som ges är att Hiroshima troligtvis 

valdes som mål på grund av det goda vädret och därtill möjligheten till observationer. Att man 

således hade ett antal potentiella mål och där uppdraget styrdes efter väderlek. Detta framstår som 

en aning paradoxalt då det i efterkommande stycke förklaras att datumet – den 6 augusti – redan var 

fastställt för ett år sedan. Faktum är att städerna Hiroshima och Nagasaki medvetet undveks under 

bombraiderna 1942-45 för att på sådant vis – i vetenskapens namn – kunna observera och mäta 

atombombens förödelse (Herken, 2002:112). Det goda vädret möjliggjorde uppdraget just den 

dagen, men anledningen till att man valde Hiroshima och sedermera Nagasaki var av en helt annan 

karaktär. Noterbart är således att besättningsmännen på Enola Gay, den amerikanska militären och 

inte minst Aftonbladet-skribenten väljer att framställa bombmålen som slumpmässiga.  

 

5.1.5 Tema: Vetenskap och Identifikation  

Dagens Nyheter 9/8 ”Svenska atombomber blir dyra”  

Att använda sig av en nationell kontext i rapporteringen om atombomben är en variant på det som 

tidigare har beskrivits som identifikationstemat. Bomben blir på något sätt kopplad till Sverige och 

svenska förutsättningar för att skapa en mer intim rapport med läsaren. Här har vi dock att göra med 

en hybrid. Artikeln blandar nämligen identifikationstemat och vetenskapstemat genom att framföra 

vetenskapligt orienterade spekulationer utifrån en svensk kontext. Rubriken introducerar en helt ny 

premiss för spekulationerna: i framtiden kommer Sverige inte bara kunna nyttja atomenergi – landet 

kommer även att kunna ha atombomber i sin ägo. Här har skribenten inriktat sig på uranet, en av 

grundförutsättningarna för utvecklandet av atombomben. I den inledande textmassan slås fast att 

man i Sverige teoretiskt sett skulle kunna utvinna 3000 ton av den uranisotop som behövs för 

bombframställningen. Resursrikedomen i fråga skulle i så fall kunna lokaliseras i Närke och 

Östergötland, men själva utvinningsprocessen torde bli väldigt kostsam, kan skribenten konstatera. 

Artikeln är uppbyggd av citat från forskare från olika discipliner och skribentens egna 

spekulationer. Sett till mängden information som läsarna serveras är den väldigt grundlig: den 

redogör för var uranet finns, hur mycket det kan beräknas kosta att utvinna den, hur lång tid 
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processen kan väntas ta och så vidare. Ändå erkänner skribenten att resonemangen till mångt och 

mycket bygger på kvalificerade gissningar: ”Ännu vet man nämligen för litet om effekten av 

atomsprängningen och hur denna går till fysikaliskt med de kedjereaktioner man känt och beräknat 

tidigare eller eventuellt med nya och okända”. Atombomben nämns inte speciellt frekvent i 

brödtexten, emfas ligger istället på uranet.  

 

Det rör sig alltså om en artikel som är fast förankrad i det vetenskapliga temat. Hiroshima nämns 

inte en enda gång i hela texten, om man bortser från vaga antydningar till att atomkraften har 

använts som stridsmedel. Atombomben placeras således inte in i en nyhetsförankrad eller 

geopolitisk kontext utan reduceras till dess vetenskapliga beståndsdelar. Det illustreras av den första 

meningen i ingressen: ”De sensationella meddelandena om att anglosaxiska forskare löst 

atomsprängningens gåta […] har i högsta grad aktualiserat frågan om världens och de eventuella 

nationella tillgångarna på uran”. Inte nog med att formuleringarna saknar direkta referenser till 

Hiroshima-sprängningen – skribenten underlåter dessutom att ens nämna atombomben vid namn. 

Manhattan-projektets slutprodukt blir sammanfattad och representerad som lösningen på en gåta, 

inte som framställningen av ett massförstörelsevapen som dessutom har använts bara dagar innan 

artikeln skrevs. Det är det vetenskapliga temat draget till dess absoluta spets. Den citerade 

meningen försöker omdefiniera betydelsen hos händelserna den 6 augusti 1945. Det är ett 

signifikativt och världsomvälvande datum för att de var då mänskligheten fick ett bevis för att hon 

har löst atomens gåta – inte för att det den dagen släpptes en bomb som dödade tiotusentals 

människor.  

 

Atombomben nämns dock som bekant i rubriken. Det är en formulering som är laddad med 

antaganden. En mer reserverad variant av samma rubrik hade kunnat utgå från premissen att om 

Sverige skulle vilja framställa atombomber skulle det bli kostsamt. Men rubriksättaren är mer 

rättfram än så. I hens formulering ingår det ingen reservation: hen slår kompromisslöst fast att 

svenska atombomber är ett fullt realistiskt koncept som om de ska tas fram kommer att bli dyra. Här 

måste man självfallet ta hänsyn till att en rubriksättare har begränsat med formuleringsutrymme i 

sin verksamhet. Det rättframma uttryckssättet kan helt enkelt handla om att det var språkligt 

bekvämt. Men oavsett förutsättningarna är ”svenska atombomber” tveklöst ett ideologiskt laddat 

antagande som faktiskt gränsar till ett ställningstagande från Dagens Nyheters sida.   

 

Artikeln präglas dock stundtals av en klart skeptisk inställning till atomkraften som fenomen. 

Skribenten betonar som sagt hur dyr processen kommer att vara och hur ”outvecklade” 

uranutvinningsmetoderna kommer att vara. Dessutom innehåller texten ett par formuleringar som 
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ger uttryck för en aversion inför den nya teknologins destruktiva potential. I en bisats nämns att 

”atomsprängningens hittillsvarande användning som stridsmedel” varit ”direkt negativt” – dock 

utan att resonemanget utvecklas utöver just den brasklappen. Och i slutet beskrivs atomsprängning 

som ett fenomen som har gått från ”fysisk teori” till ”kuslig verklighet” (vår kursivering). Således är 

det en artikel som genomsyras av en heterogen diskursivitet. Å ena sidan ger texten uttryck för en 

entusiasm inför atomkraftens möjligheter och redogör grundligt för hur den ska kunna utvecklas i 

Sverige. Samtidigt är den tveksamt inställd till vissa inslag och svårigheter som medföljer dess 

produktion och tar dessutom avstånd från förödelsen som den kan sprida om den används i 

våldsamma syften.  

 

5.1.6 Tema: Personifiering  

Den vetenskapliga bedriften kring framställningen av atombomben fick som tidigare nämnt stort 

genomslag i svensk press, och som ett gensvar på de amerikanska tidningarnas hyllningar till 

vetenskapsmännen bakom Manhattan-projektet, blev nationella motsvarigheter inom 

atomenergiområdet föremål för den svenska pressen. Personifieringen fungerar som en infallsvinkel 

där vetenskapsmän med kunskap om atomforskning, men som saknar kunskap om atombomben, 

används som experter som fritt spekulerar om bomben och atomenergins framtid.  

 

Expressen 9/8 ”Expressen hos atomspjälkningens pionjär”  

Den här artikeln är utformad som en blandning av två sorters genrer: personporträttsreportaget och 

vad som kanske skulle kunna beskrivas som ”experten utfrågas”. Huvudpersonen för stycket är Lise 

Meitner, en österrikisk professor i atomfysik som flydde till Sverige från Tyskland 1938 och 

började forska på Nobelinstitutet i Stockholm. Tillsammans med kollegan Otto Hahn var hon den 

första som lyckades frigöra energi genom atomspjälkning, vilket var en av de grundläggande 

upptäckterna inom atomvetenskapen som banade väg för atombomben, hävdar artikeln. Själva 

premissen för artikeln är en intertextuell koppling till Expressens framsida den 7 augusti, som 

pryddes av en bild av Meitner tillsammans med rubriken ”Flyende judinna hade hemligheten till 

världens största kraft”. Och även här vill skribenten betona hennes betydelse med hjälp av 

storslagen retorik. Meitner beskrivs som en ”pionjär”, som ”kvinnan som räddade atomformeln”. 

Att hennes bedrift ges så stora proportioner har troligen två förklaringar. Den första är hennes 

Sverige-koppling. Hon har bott och verkat i Sverige i sju år när artiklarna skrivs och när bomben 

exploderade var hon på semester i Hjortnäs utanför Leksand. Således är hon en naturlig (om än vag) 

koppling mellan Sverige och svenskarna och atombomben. I och med att bomberna producerades i 

New Mexico och sprängdes i Hiroshima var det förmodligen svårt för tidningarna att hitta tydliga 

Sverige-vinklar på händelserna, men Meitner kan då har fungerat som en tacksam utgångspunkt.  
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Fokuset på Meitner är tydliggör dessutom ett diskursivt tema som har starka kopplingar till 

Hvitfelts teori om att krigsjournalistik (och mycket övrig journalistisk för den delen) gärna 

använder sig av personifiering. Enskilda individer lyfts fram och blir infallsvinklar när en större 

skeende ska återberättas. I fallet med den här artikeln har skribenten tagit den filosofin till sin spets 

och utformat en artikel som stundom påminner om en text som skulle kunna återfinnas i en 

veckojournal av något slag. De första meningarna i ingressen illustrerar detta på ett utmärkt vis:  
 

”En liten, gråsprängd, brunögd, vänlig leende 67-årig dam sitter framför mig på Hjortnäs gårds veranda 

strax utanför Leksand. Hon har ännu inte riktigt fattat varför vi kommer på besök. Varför hennes person i 

en hast blivit så eftersökt av pressmän. Pressmän som både i förrgår och i går tvingat henne att lämna 

pensionatet för att få lugn och ro.” 

 

Ovanstående meningar fångar essensen i skribentens representation av Meitner. Hennes utseende, 

mimik, gester, beteende blir beskrivna i detalj och ofta med en lättsam och personlig stil. Hennes 

person ägnas alltså lika mycket uppmärksamhet som hennes bedrift, vilket pekar på att artikeln 

använts sig av genrekonventioner som man oftast hittar mer av i reportage än i konventionell 

nyhetsjournalistik. Det är dessutom inte bara beskrivningen av Meitner som doftar reportage. 

Skribenten har även återgivit själva intervjusituationen på ett vis som skvallrar om artikelns dubbla 

genretillhörigheter: ”Tillsammans går vi bort över ett böljande sädesfält mot en liten idyllisk, 

björkinramad skogsväg som ringlar genom en natur som bjuder lugn och trevnad för en utarbetad 

människa.” Både beskrivningen av Meitner och hennes miljö säger något om skribentens modalitet 

gentemot sitt ämne. Tanken är troligen att väcka någon form av sympati för Meitner, avlägsna 

henne från det faktum att hennes upptäckt indirekt har bidragit till en bomb som i dagarna dödat 

tiotusentals människor i Japan. Detta faktum refereras till, men på ett överslätande vis, i artikelns 

sista mening: ”Hon är charmfull denna vitala 67-åring, som verksam bidragit till 1945 års – och 

kanske århundradets – störst sensation – atombomben.” Här gör skribenten en tydlig koppling 

mellan Meitner och bomben, men han fokuserar inte på dess förstörelsekraft utan väljer istället att 

måla upp den som en ”sensation”. 

 

Utöver reportageinslagen i artikeln utgår texten också från ett slags ”experten utfrågas”-mall. Med 

det menas att Meitner får tillfälle att svara på frågor om bomben och fungera som en sakexpert i 

frågan, trots att hon inte personligen deltagit i Manhattan-projektet. Först av allt validerar hon 

atombombens existens och slår fast att den inte är en bluff framtagen av de allierades 

propagandamaskineri. Därefter tillskrivs hon ett citat i vilket hon tonar ned bombens kraft och 

betydelse. Hon säger att det är en överdrift att tala om ”oerhörda explosioner som ska utplåna allt 
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levande” eller ”att vår planet skulle vara i fara” och hävdar att bombens förstörelsekraft i mångt och 

mycket påminner om den sedan länge kända dynamitens. Ett av annat av hennes uttalande kommer 

under mellanrubriken ”Atomenergin slår ut bensin och kol”. Själva citatet går dock helt emot 

mellanrubrikens slutsats. Meitner säger rätt ut att hon inte tror att bensin, kol och elektricitet ”får 

någon allvarlig konkurrent i atomenergin” och förutspår att varken hennes eller den kommande 

generationen kommer att få uppleva ett samhälle som på allvar har skördat atomenergins frukter. 

Det är således en mycket intressant rubriksättning som Expressen ägnar sig åt här. Troligen är det 

en form av intertextuell blinkning till ett resonemang som inte präglat bara Expressens rapportering 

kring Hiroshima och Nagasaki utan den svenska storpressen i stort: att atomkraften är framtidens 

energi som snart ska ersätta de gamla fossila bränslena.  

 

I stort är Meitner-porträttet en särdeles tydlig representant för ett tema som återfinns i stor 

utsträckning i rapporteringen om atombomben. Det utgår från vetenskapsmännen- och kvinnorna 

som antingen har spelat en aktiv roll i framställningen av bomben eller som har stått för upptäckter 

som indirekt har hjälpt till att påskynda processen. Med Hvitfelts teoribas i åtanke kan man beskriva 

det som det personifierade temat. Utöver Meitner nämns till exempel den danska fysikern Niels 

Bohr upprepade gånger i rapporteringen. Diskursen som formas kring honom och hans kollegor 

kännetecknas av återkommande textuella och tematiska inslag. Ett av dem är att Bohr och resten av 

vetenskapsmännen ofta omtalas i beundrande och sympatiserande ordalag. Ett annat är att deras 

bedrifter sällan blir kopplade till förödelsen i Hiroshima eller till förlusterna i människoliv som 

bomben orsakade i sprängningarna. Deras vetenskapliga bidrag till skapandet av atombomben lyfts 

istället fram i sammanhang där bomben beskrivs som en fascinerande konstruktion i sig i självt – 

alltså i kontexter där skadan den har orsakat blir en sekundär fråga. Eller så tilldelas de rollen som 

pionjärer inom atomenergin, som i sin tur betraktas som en potentiell världsfrälsare. Väldigt sällan 

förs forskarnas eventuella moraliska ansvar på tal i artiklarna som behandlas deras verksamheter. 

En möjlig hypotes är att den här delen av 1900-talet präglades av en stor teknikoptimism som ledde 

till en särdeles blomstrande beundran av vetenskapsmän och deras triumfer.  

 

5.1.7 Överblick 1945 

Samtidigt som rapporteringen kring atombomberna över Hiroshima och Nagasaki är omfattande i 

sin natur lider den av en lika omfattande fakticitetsbrist. En paradox som öppnar för en 

spekulationsjournalistik, präglad av det informationstomrum som uppenbarade sig efter bomberna.  

Gemensamt för ovanstående teman och de artiklar som omfattas av studien är en nyhetsrapportering 

som väljer att fokusera på positiva aspekter med atombomben; den vetenskaplig fascinationen, 

vetenskapsmännen bakom bedriften, framtidsmöjligheter och ett distanstagande gentemot det 
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japanska folket. Under rapporteringens första dagar efter Hiroshima konstaterade tidningarna 

atombombens destruktiva effekt, men det var det globala framtidsperspektivet - i.e. det 

västerländska – som genomsyrade artiklarna. Redan under första dagen av rapportering sätts 

nyhetsdiskursen för bomberna. På Aftonbladets förstasida den 7 augusti går det att läsa ”Atomkrig 

blir jordens undergång” följt av underrubriken ”I fredens tjänst: epokgörande urkraft”. Redan vid 

det här stadiet började således tidningarna analysera vad atombomben kunde ha för betydelse för 

framtiden. På samma förstasida återfinns artikeln ”'Atomsockerbit' kan driva världens största 

oceanjätte” ”Fantastiska energiförråd nu till mänsklighetens tjänst”. Sett till förstasidorna på de fyra 

största svenska tidningarna återkommer följande diskursiva teman; vetenskap och framtid, allierad 

retorik, närhet och identifikation, kriget som kontext och personifiering.  

 

5.2 1946 - Provsprängningarna över Bikini 

Provsprängningarna 1946 ägde rum knappt elva månader efter Hiroshima-bombningen. Den 

utfördes av den amerikanska flottan på Bikiniatollan, en ögrupp i Stilla havet. Explosionens effekt 

syntes inte bara på ön, utan även på de 73 obemannade (om man bortser från ett antal försöksdjur) 

fartyg som placerats ut med varierande avstånd till själva träffytan. Experimenten blev mycket 

uppmärksammade och upptog den 1 juli förstasidorna av samtliga publikationer som ingår i den här 

studien.  

 
5.2.1 Tema: Besvikelse 

Den här tematiska kategoriseringen syftar till den attitydformering som svensk press i mångt och 

mycket hänfaller åt när de rapporterar från provsprängningarna i Bikini. Temats namn är en referens 

till den besvikelse över explosionen som kommer till uttryck i analysmaterialet. Det är en 

besvikelse som bygger på att bomben i olika avseenden inte har kunnat leva upp till de storslagna 

förväntningar som präglat synen på vapnet sedan Hiroshima och Nagasaki.  

 

 

Aftonbladet 1/7 ”Atombomben vetenskaplig besvikelse”  

Artikeln som analyseras här innehar den mest iögonfallande positionen på Aftonbladets framsida 

den 1 juli 1946. Den är överst på sidan och dess rubrik – ”Atombomben vetenskaplig besvikelse” – 

är skrivet med en storlek på typsnittet som inte matchas av något annat textinnehåll i dess 

omgivning. För att täcka den här nyheten har Aftonbladet introducerat ett diskursivt tema som 

avviker från de teman som dominerade när de skrevs om bomben knappt ett år tidigare. Då 

representerades atombomben som många olika saker: en vetenskaplig triumf, världens stundande 

undergång, ett redskap för fred – det fanns kort sagt ett antal olika variationer av beskrivningar som 
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cirkulerade. Nu, i och med den här framsidan, lanseras en ny typ av representation. Nu omtalas 

bomben som en ”vetenskaplig besvikelse” – vilket föranleder introducerandet av besvikelsetemat 

som relevant analysbegrepp. Den första meningen i framsidetextens ingress förklarar formuleringen 

”vetenskaplig besvikelse” så här: ”Det stora atombombsexperimentet i Bikiniatollen tycks ha blivit 

en besvikelse för många av de vetenskapsmän, som medföljde på observationsfartygen, och den 

officielle sovjetobservatören tror inte på något större praktiskt resultat.” Den här meningen refererar 

till innehållet i en kort notis som ingår i upplagans rapportering av händelsen. Notisen återfinns på 

sida 14. I den beskrivs besvikelsen hos de vetenskapsmän som observerat explosionen ombord på 

ett av försöksfartygen. Anledningen till deras besvikelse blir inte konkretiserad. Istället får Sejman 

Alexandroff, den sovjetiske vetenskapsman som också tillåtits bevittna experimentet, större 

utrymme. Han påstås ha sagt att hela operationen troligen inte hade producerat något ”praktiskt 

resultat”. Alexandroffs namn nämns första gången i en liten fristående notis på förstasidan som har 

rubriken ”’Inget vidare’, tyckte ryssarna”. Alltså används ryssens uttalanden i två snarlika men ändå 

separata sammanhang. Det är en form av upprepning som får det att verka som att Aftonbladet 

verkligen vill lyfta fram en specifik tolkning av händelserna; faktum är att deras iver att göra just 

detta är så stor att samma observatör får säga ungefär samma sak i två olika texter.  

 

Om man då slår fast att Aftonbladet tar till upprepningstekniken för att lägga kraft bakom 

lanseringen av en ny diskurs behöver man bara titta på huvudrubriken för att få en ledtråd om vilken 

diskurs tidningen ställer sig bakom. Ordet ”besvikelse” är som sagt nyckeln till det här diskursiva 

temat. Att bli besviket på något innefattar att detta något har byggt upp förväntningar som det inte 

kan leva upp till. Således får man därför förutsätta att det sedan den 6 augusti 1945 har skapats en 

väldigt markant förväntningsbild kopplad till atombomben och dess effekter. Föga förvånande med 

tanke vilken storslagen retorik som tidningar och andra använde i sina representationer av bomben 

efter Hiroshima och Nagasaki. Ett fenomen som beskrivs som ”världens undergång” har rimligen 

svårt att matcha de föreställningar som journalister och resten av mänskligheten har byggt upp kring 

det.  

Men även om Aftonbladet delvis introducerar ett ny diskursivt tema innehåller också rubriken och 

resten av rapporteringen intertextuella referenser till ett tidigare tema. Bikini-bomben kategoriseras 

trots allt som en vetenskaplig besvikelse. Att definiera atombomben som en främst vetenskaplig 

företeelse är en tradition som 1945 års journalistik påbörjade och som dess efterträdare anammar 

med samma självklarhet. Bombens effekt på själva Bikiniatollen, på ön och dess ekosystem, blir en 

sekundär fråga. I rättvisans namn ska det dock tilläggas att den här aspekten inte blir totalt 

bortglömd. I andra stycket av framsidetextens ingress talar skribenten om just effekten på platsen 

för experimentet, men då med ett nytt uttryck till hands: ”radioaktivitet”. Tidigare rapportering har 
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nästan helt underlåtit att diskutera den här delen av atombombens förstörelsekraft, men Bikini-

sprängningen innebar alltså att riskbilden vidgas. Texten beskriver hur militära observatörer som 

närmat sig fartygen som ingått i experimentet tvingats bekläda sig med ”speciella skyddskläder” 

eftersom att skeppen är ”farligt radioaktiva”.  

 

Till sist torde fokus återigen återvända till den ryske vetenskapsmannen Alexandroffs närvaro i 

texten. Den signalerar nämligen intensifierandet av en diskurs som vid den här tiden började bli 

aktuell på allvar. 1946 hade andra världskriget varit slut i ett år och kalla kriget stod redo att ta vid. 

Spänningen mellan Sovjet och USA hade börjat tillta. Atombomben och upprustningsstriden var 

viktiga delar i den tysta kampen mellan de två stormakterna. Det är därför signifikativt att en 

sovjetisk observatörs avfärdande av ett amerikanskt mångmiljonprojekt lyfts fram på det sättet som 

det görs i den här upplagan av Aftonbladet. Man kan tolka på det som tecken på ett diskursivt tema 

som har sin utgångspunkt i det kalla kriget, som betonar det kyliga förhållandet mellan parterna. 

Tidigare hade andra världskriget överskuggat konkurrenssituationen mellan länderna – nu är den ett 

huvudtema.  

 

Aftonbladet 2/7 ”Tokerier kring atomsmällen” 

På Aftonbladets förstasida den 2 juli 1946 – dagen efter den första provsprängningen på 

Bikiniatollen – återfinns en artikel där en amerikansk amiral i vad som kan beskrivas som 'sedvanlig 

militär formalitet' beskriver skadeverkningarna efter försöket. Inte olikt vad som beskrivs ovan – 

det vill säga sakligt men öppet för tolkningar ”inträffade en kedjereaktion vid knall nr 2?”. Näst 

intill texten återfinns en spalt med rubriken ”Tokerier kring atomsmällen”. Här är det återigen 

besvikelsetemat som får utgöra den diskursiva grunden för texten. Nu är det dock allmänheten ett 

sällsynt tillfälle att uttrycka sig kring atombomben och de förväntningar som anlagts inför ” 

provsprängningen. Det är alltså ”vanliga” människor som får definiera provsprängningen som en 

besvikelse den här gången – inte officiella källor. 

Inte nog med att en ny genre av källor presenteras, här antas dessutom en ny modalitet, en form av 

journalistisk självkritik gentemot rapporteringen kring atombomben. Artikeln inleds med 

slaktmästare Ragnar Lundqvist som förklarar hur han innan provsprängningen brevledes hade 

varnat varenda professor om fiaskot med atombomben, ty jorden hade inte kluvits mitt itu: ”Det 

som hände vid Bikini i söndags kväll betecknar jag som ynkligheternas ynklighet!”. En professor 

Lundmark från Lund hyser heller inte han någon oro efter mediernas spekulationer: ”Jag har redan 

varit med om så många domedagar, att jag är van vid dem vid det här laget.”. Avslutningsvis 

uttrycker sig statskyrkopräst Bolander de kristnas talan: ”Det brukar inte vara så sällsynt att man vid 
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sådana här mer remarkabla tillfällen får motta en del brev från undrande människor, men den här 

gången har det helt uteblivit. Tydligen har det hela gått ganska spårlöst förbi de kristna, vilka ju är 

övertygade om, att världens undergång inte blir av förrän Gud vill det. Varken förr eller senare.” 

 

Det fanns med andra ord litet förtroende för den spekulativa journalistik som läsarna matats med 

från tiden efter den första atombomben. Även om artikeln lämnar lite rum för skribentens egna ord 

framgår det tydligt att hen ironiserar över sin egen och därtill hela journalistkårens representation av 

atombomben. Det är en logisk förlängning av besvikelsetemat – denna medvetna ansträngning för 

att tona ner bombens betydelse och således definiera den som något betydligt mindre spektakulärt 

än vad den tidigare har beskrivits som.  

 

5.2.2 Överblick 1946 

Besvikelsetemat återkommer med hög frekvens i Bikini-rapporteringen. Dagens Nyheters framsida 

den 1 juli är delvis ett exempel på detta – trots att den högst upp pryds av rubriken ”Atombomben 

blev en fullträff”. Rubrikens slutsats kommer nämligen med förbehåll, för i underrubriken kommer 

brasklappen att både palmerna på Bikini-ön och fartyget Nevada (som befann sig inom bombens 

sprängradie) klarade explosionen. Besvikelse är ett tema som även återkommer i en annan 

framträdande artikel på Aftonbladets framsida det här datumet, ”’Det hördes ju ingenting!’: Svenskt 

ääsch över den uteblivna radiosmällen”. Det är en artikel som främst behandlar de ljudmässiga 

bristerna hos den radiosändningen som skulle tillåta svenska folket att följa explosionen, men den 

innehåller även referenser till en allmän besvikelse över att själva sprängningen inte fick ett mer 

spektakulärt resultat. Provsprängningen beskrivs som en ”affär” som inneburit otillfredsställda 

förväntningar för alla parter. En av de ”vanliga svenskar” som tillfrågas i texten, en ”ung kvinnlig 

kontorist från Jönköping”, uttalar sig på följande vis: ”Man undrade ju förstås om jorden skulle 

sprängas i bitar, som en del sagt, men uppriktigt sagt var jag inte så värst rädd för den saken. Det 

pratas ju så mycket.” Den lättsamma inramningen (”ääsch”) och citat av det här slaget bildar en 

homogen diskursivitet med den översta rubriken på framsidan. Atombomb nummer fyra 

representerar ett antiklimax efter högt ställda förväntningar som troligen delvis har uppstått på 

grund av den mediebild som 1945 års explosioner blev föremål för. Således är själva 

besvikelsetemat en intertextuell referens till den representation av bomben som förekom ett år 

tidigare.   

 

5.3 1952 – Storbritannien får bomben 
Den första brittiska atombomben exploderade den 3 oktober 1952. Platsen för provsprängningen var 

ögruppen Monte Bello utanför Australiens nordvästra kust, en yta den brittiska regeringen hade fått 
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den australiensiska motsvarighetens välsignelse att använda. Det här var alltså sex år efter 

Bikinisprängningarna. Tre år tidigare hade Sovjetunionen provsprängt sin första atombomb. 

Experimentets fullbordande innebar alltså att Storbritannien sällade sig till en redan etablerad skara 

av atomnationer.  

 
5.3.1 Tema: Geopolitik 

I materialet från 1952 blir atombomben definierad utifrån nationellt ursprung i betydligt större 

utsträckning än tidigare. Istället för att betraktas som ett fenomen har bomben nu tillskansats en 

plats i den geopolitisk kontext – mer konkret som ett konkurrensmedel i det kalla kriget. Det 

påverkar i hög grad hur den representeras i artiklarna.  

 

Svenska Dagbladet 4/10 ”Brittiska atombomben av revolutionerande konstruktion” 

Den här artikeln utgår till mångt och mycket från jämförelser med tidigare atombombsexplosioner. 

Mer specifikt nyttjar den ett grepp som bygger på att jämföra den brittiska explosionen med dess 

amerikanska föregångare. Från ingressen:  

 
”Det var en helt ny typ av atombomb […] och på amerikanskt håll medger man på fredagen, att det är 

mycket möjligt, att det brittiska atomvapen, som nu prövades är av en revolutionerande konstruktion, 

modernare än någonting de amerikanska vetenskapsmännen lyckats åstadkomma.” 

 

Atombomben har alltså blivit en del av det geopolitiska spelet mellan länder. Det är ett ting som 

spelar en viktig roll i hur mäktiga nationer konkurrerar med varandra. De här tendenserna har 

funnits även i tidigare rapportering, men nu har den diskursen intensifierats. Ett tecken på det är att 

bomberna blir kodade efter nationell tillhörighet. Brödtexten fortsätter i samma spår som slogs an i 

ingressen. Den första meningen hänvisar till att den brittiska bomben var den 36:e kända 

atomexplosionen i världen och följer genast upp påståendet med att informera om att USA och 

Sovjetunionen stått för 32 respektive 3 av de tidigare kända bomberna. Den här typen av 

polarisering, att koda atombomberna efter nationstillhörighet, är ett central diskursivt tema i texten. 

Det geopolitiska temat är således etablerat. Det återkommer i form av jämförelser mellan Monte 

Bello-bomben och dess amerikanska motsvarigheter. Till exempel hävdas det att den här 

explosionen tycks ”ha varit betydligt större vid denna bomb än vid de som amerikanarna bringat 

explodera”.  
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I de första artiklarna efter Hiroshima talades det mycket om att ”människan” nu hade atombomben i 

sin ägo. Upptäckten var inte bara amerikanarnas utan hela mänsklighetens gåva alternativt 

förbannelse. I den här diskursen representeras atombomben på ett betydligt mindre abstrakt vis. Det 

talas inte längre om atombomben – nu definieras den som en amerikansk atombomb, eller en rysk 

atombomb, eller som här, en brittisk atombomb. Man kan alltså hävda att bomben har 

kommodifierats vid den här tiden. Den är inte längre ett koncept, utan en konkret produkt; en vara 

av varierande kvalitet som är direkt avgörande för en nations betydelse i det internationella 

maktspelet. Det går att tolka den här diskursiva utvecklingen som att den vetenskapligt orienterade 

fascinationen inför bomben har bleknat något. Själva fenomenet med atomsprängkraft har förlorat 

en del av sin mystik i pressens ögon, vilket leder till en mindre storögd och mer pragmatisk syn. Nu 

är bomben allra viktigast som konkurrensmedel mellan nationer – inte som exempel på 

mänsklighetens vetenskapliga framåtskridande. Det betyder inte att den vetenskapliga aspekten av 

bomben är helt frånvarande i texten, men retoriken kring den är annorlunda. Ett exempel är hur 

vetenskapsmännen benämns i texten. I den här artikeln blir de – precis som bomben – specificerade 

efter nationell tillhörighet. Det är ”amerikanska vetenskapsmän” som kontrasteras mot ”brittiska 

vetenskapsmän”. En viktig skillnad gentemot Hiroshima-rapporteringen, då man snarare 

behandlade forskarna som representanter ur en samlad mänsklig vetenskapskår och helt enkelt 

underlät att specificera nationaliteten hos dem. De var bara ”vetenskapsmännen”.  

 

Att det geopolitiska temat har blivit så pass framträdande beror självklart till stor del på att det nu 

faktiskt finns länder utöver USA som har lyckats utveckla bomben. Därför är det relevant att infoga 

ett nationsprefix innan man benämner en specifik atombomb eller ett specifikt forskarlag. Men det 

torde delvis också ha sin förklaring i att det kalla kriget har intensifierats vid det här laget, och med 

det upprustningskampen som på många sätt skulle definiera relationen mellan kärnvapennationerna 

under 1900-talets andra halva. När Hiroshima-bomben föll var andra världskriget huvudkonflikten i 

den internationella politiken. USA, Sovjetunionen och Storbritannien var främst definierade som 

varandras allierade. Därför var det inte lika nödvändigt att koda de första atombomberna efter 

nationstillhörighet, eftersom upptäckten till viss del ”tillhörde” de allierade som grupp. Nu har det 

geopolitiska landskapets omdefinierats – med den viktigaste skillnaden att USA och Sovjetunionen 

numera är fiender. Med detta politiska läge i åtanke är det inte svårt att förstå varför skribenten 

väljer att pocka på konkurrenssituationen mellan länderna i sin artikel. Det är en splittrad värld som 

utgör kontexten för den, och atombomben var en viktig del i maktbalansen som existerade mellan 

nationer.  

 



36 
 

När diskussionen om konkurrenssituationen mellan länderna intensifieras rör den sig till slut in på 

det vetenskapliga temats domän. Och med den följer det framåtblickande perspektiv som har 

förekommit så flitigt i den här studien. Reflektionerna om bombens påstått massiva effekt når så 

långt att det i texten spekuleras i om britterna i själva verket kanske har sprängt en vätebomb – inte 

en atombomb. Vätebomben existerade än så länge bara på det teoretiska planet, precis som dess 

atommotsvarighet hade gjort innan Manhattan-projektet lyckades i sin mission och utförde Trinity-

sprängningen. Således var alltså atombomben i viss mån ”gamla nyheter”. Världen blickade redan 

framåt, mot ett vapen som skulle vara ännu starkare, ännu mer förödande: ”I varje fall var dess 

förstörelseverkan betydligt större än vid någon tidigare atomexplosion. Storbritannien tycks 

koncentrera sig på att framställa effektivare vapen än vad världen någonsin förut har skådat […]”. 

Det är en ny diskurs som introduceras, som går ut på att måla upp vätebomben som atombombens 

naturliga ersättare. Atombomben – som tidigare har representerats som höjden av vetenskaplig 

strävan – blir nu reducerad till rollen som vätebombens andrafiol. Atombomben var första steget. 

Nu väntar nya, än starkare, än mer förödande vapen bakom nästa hörn.  

 

5.3.2 Överblick 1952 

En signifikativ observation av 1952-materialets natur kan göras på det kvantitativa planet. Det finns 

helt enkelt inte alltför mycket skrivet om Monte Bello-sprängningarna – speciellt inte i jämförelse 

med den artikelmängd som nedslagen 1945 och 1946 kunde ståta med. Det pekar på att 

atombomben inte har samma nyhetsvärderingsmässiga lyster som den hade för sju eller sex år 

sedan. De fyra tidningarna har ofta valt att lyfta fram ”det nya” i händelsen – det som gör att den 

skiljer sig från alla andra atomsprängningar. Således spelar många rubriker och artiklar på att det är 

en bomb av helt ny konstruktion, eller att det – som nämndes ovan – kan ha rört sig om en 

vätebomb. Det geopolitiska temat är också ett återkommande inslag i andra artiklar utöver den som 

analyserats ovan. Uttrycket ”atombomb” föregås precis som tidigare nämnts av nationsprefixen 

”brittisk” eller ”den brittiska”, på ett sätt som inte gjordes med de (amerikanska) bomberna som 

användes i Hiroshima, Nagasaki och Bikiniatollen.  

 

 

6 Avslutande diskussion  
Den här studien har sökt identifiera vilka representationer av atombomben som förekom i det 

utvalda materialet från de tre nedslagen. Flera återkommande diskursiva teman i rapporteringen 

kring vapnet och dess effekter på samhället har utkristalliserats i det som svensk press producerade 

vid de här tidpunkterna. Bomben har målats upp som en vetenskaplig triumf. Den har kopplats 
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samman till drömmar om ny energiförsörjningsteknik med svindlande möjligheter. Den har setts 

som en möjlig portal till så väl fred som till jordens undergång. Efter Nagasaki-bombningen blev 

den inbakad i andra världskriget som kontext och sprängningarna blev för ett ögonblick en händelse 

i mängden. 1946, när den fjärde atombomben av sitt slag provsprängdes i Bikini-atollen, 

porträtterades den och dess destruktiva effekter som besvikelser sett till vilka förväntningarna folk 

hade investerat i dess omskrivna gestalt. Både explosionen och dess vetenskapliga meriter skrevs 

ner av en kräsen press. Och 1952, sju år efter Hiroshima och Nagasaki, har bomben kommodifierats 

och fått en tidigare nedtonad roll som en viktig komponent i det geopolitiska spelet mellan 

stormakterna. Det är också vid det här nedslaget som bomben genomgående blir definierad efter 

nationell tillhörighet i rapporteringen. 

 

Gemensamt för samtliga nedslag är att infallsvinkeln som fokuserar på den vetenskapliga aspekten 

av atombomben förekommer väldigt flitigt i materialet. Många texter fokuserar på fenomenets 

betydelse som vetenskaplig bedrift och framhäver dess olika användningsområden inom det civila 

livet, snarare än att stanna kvar vid det den orsakat vid tidpunkten för rapporteringen. Denna 

tendens framträdde som tydligast i materialet från Hiroshima- och Nagaski-bombningarna. Som 

tidigare noterats innehöll artiklarna som behandlade dessa två händelser förvånansvärt få detaljer 

kring eller ens referenser till de faktiska sprängningarna (och de hundratusentals dödsfall som 

följde). Istället sattes de genast in i en vetenskaplig och historisk kontext. Ett tydligt exempel på 

detta är rubriken som Dagens nyheter satte överst på sin framsida den 7 augusti: ”Viktigaste vapnet 

sedan krutet – ett plan gör jätteraid”. 

 

Det är svårt att avgöra exakt varför det här framåtblickande och vetenskapligt orienterade 

perspektivet tar så stor plats i rapporteringen kring Hiroshima och Nagasaki. En åtgärd som dock 

underlättar förståelsen för varför så är fallet är att placera in materialet i dess sociala kontext. Det är 

viktigt att komma ihåg att bombningarna ägde rum som delhändelser i ett större, extraordinärt 

händelseförlopp: det andra världskriget. Och den historiska ramen medföljs av ett par faktorer som 

delvis kan förklara texternas tillsynes anmärkningsvärda prioriteringar. 

Kriget i Europa var slut sedan flera månader tillbaka i och med Nazi-tysklands fall. Dessförinnan 

hade de svenska mediekonsumenterna överösts av krigsrapportering, troligen till den grad att det 

blev vardag att läsa om nya exempel på död och förödelse. Rapporteringen från Japan de 

föregående veckorna hade nästan uteslutande bestått av rapporter om en total sönderbombning av 

nationen. De amerikanska styrkorna hade släppt bomber över nästan varje betydande japansk stad i 

ett försök av tvinga fram en kapitulation och ett definitivt slut på stridigheterna i Stilla havet. Därför 
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kan det mycket väl vara så att antalet offer som atombomben skördade inte var så 

uppseendeväckande i sig, i och med att krigsrapporteringen fram till den punkten i princip varje dag 

kunde berätta om hundratals eller till och med tusentals nya offer för krigets massiva 

förstörelsekraft. Att läsa om död blev rutin, vilket i sin tur kanske kan förklara den något luttrade 

syn som artiklarna ger uttryck för. Denna brist på fokus på de döda kan alltså betraktas som en 

implicit intertextuell referens till alla artiklar som tidigare hade behandlats krigets fasor på ett mer 

utförligt vis. 

 

En annan viktig kontextuell faktor som kan förklara texternas framåtblickande tendenser rör 

tillgången på information kring händelserna som precis hade inträffat. Redan från dag ett i den post-

Hiroshimska eran prånglade svenska medier ut apokalyptiska sensationsnyheter kring atombomben 

och mänsklighetens eventuella undergång. Högt uppsatta politiker tilläts förkunna den otroliga 

upptäckten i religiösa ordalag medan sakkunniga vetenskapsmän fritt spekulerade om bombens 

fredsbärande framtidsegenskaper. Journalistkåren var lika ovetande om framtiden som de ledande 

forskarna i Manhattanprojektet var inför Trinity-bomben när de slog vad om huruvida stratosfären 

skulle implodera eller inte (Herken, 2002:112). Kunskapen, eller snarare en brist på kunskap är det 

som genomsyrar rapporteringen kring atombomben i tiden efter Hiroshima och Nagasaki. 

Anledningen är till viss mån politisk. Den amerikanska regeringen satsade två miljarder dollar för 

att nå före nazisterna och därmed nå ett slut på kriget. Det efterföljande hemlighetsmakeriet kring 

bomben var ett naturligt efterspel i det som i dag betecknas som kalla krigets linda. Den militära 

sekretessen fungerade likt ett första led i en gatekeeper-kedja där amerikansk-, brittisk- och för den 

delen svensk press okritiskt förde informationen vidare till läsarna. Så kanske var det inte särskilt 

konstigt att medier tvingades till spekulationer när endast ett fåtal forskare och högt uppsatta 

politiker satt på kunskapen om den mest hemliga och komplicerade upptäckten i modern historia. 

 

Studien hade ett utsatt mål att identifiera hur diskussionen kring atombomben utvecklades under 

perioden mellan 1945 och 1952. I redogörelsen av materialet har en utveckling i form av en linje 

kunnat urskiljas. När bomben kommer till allmänhetens kännedom 1945 betraktas den med 

fascinerade ögon från pressens sida. Den representerar något nytt och snudd på mytiskt. Året efter, 

när Bikini-sprängningarna ägde rum kan man ana att den successivt håller på att förlora sin mystik. 

Nu blir den betraktad ur mer krassa, ögon och blir därmed föremål för mer mindre storögda och 

drömmande analyser – vilket gör att den kan klassas som en vetenskaplig och visuell besvikelse. 

Den här avmystifieringen av bomben är ännu mer markant 1952. Vid det nedslaget blir bomben 

definierad som en vara, som något betydligt mindre abstrakt än det ofattbara fenomen som 
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Hiroshima- och Nagasaki-bomberna ofta beskrevs som. När en sådan observation görs är det väldigt 

lockande att referera till kalla krigets effekt på den diskursiva utvecklingen. Världen och det 

geopolitiska spelet hade onekligen förändrats sett till hur det såg ut när andra världskriget led mot 

sitt slut. Kampen mellan stormakterna USA och Ryssland fanns som en bakomliggande fond som 

satte sin prägel på nästan alla diskurser som rörde internationell politik – så även i fallet 

atombomben. Och med ett kunskapsprivilegium som kommer med att kunna se tillbaka och veta 

vad som faktiskt hände, så kan man slå fast att atombomben skulle bli ett mycket omdiskuterat 

fenomen även under senare 1950-tal och under resten av århundradet. Då skulle diskursen kretsa 

mycket kring skräcken för kärnvapenkrig och kapprustningen mellan nationerna. De här 

tendenserna finns även i materialet som har ingått i den här studien, men det har visat sig att bilden 

av bomben som existerade i dess barndom hade betydligt fler lager än så. Människan har haft en 

komplicerad och mångfacetterad syn på den där omvälvande upptäckten som Robert Oppenheimer 

och hans kollegor släppte lös på världen för alla dessa år sedan. 

 

7 Förslag till vidare forskning 
Den här studien har utkristalliserat ett antal olika diskursiva teman som präglade 

nyhetsrapporteringen kring atombomben vid de valda nedslagen. I dess mål har det även ingått att 

försöka kartlägga vilka diskurser som varit dominanta i rapporteringen, men för att få ett enhetligt 

svar på den frågan skulle en kvantitativ ansats var behjälplig. Vidare studier skulle således med 

hjälp av ett större urval och en kvantitativ inriktning söka sortera in artiklar efter diskurs och på så 

sätt reda ut vilken diskurs som förekom mest frekvent. Det är möjligt att den här studiens resultat 

skulle vara användbar när man utformade kategoriseringssystemen i en sådan analys. Kriterierna i 

den kvantitativa sammanräkningen skulle kunna vara baserad på de diskursiva teman som beskrivs 

på ovanstående sidor.  
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