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Den här studien fokuserar på mediers framställning av fenomenet terrorism i nyhetsinnehållet 

i pressen. Mer specifikt undersöks nyhetsrapporteringen i Dagens Nyheter och Aftonbladet 

från de tre följande dagarna efter självmordsbombningen i Stockholm 2010, som rubriceras 

som terrorbrott, och skolattacken i Trollhättan 2015, som rubriceras som hatbrott. Båda brott 

är dock enligt definitionen som finns i svensk lag terrorism. Syftet med studien är att se vad 

som framhävs och vad som hamnar i bakgrunden när det kommer till terrorism för att på så 

vis skaffa en bredare kunskap och förståelse för hur fenomenet terrorism framställs i media. 

För att komma åt detta används gestaltning som både teori och metod. Studiens teoretiska 

ramverk består också av representation då detta förklarar hur mediers presentationer formar 

medborgarnas bilder av olika företeelser. 

 

I analysen har tio av de elva fokuspunkter som J. W. Tankard föreslår undersökts i de valda 

artiklarna. Utifrån detta framkom ett antal övergripande teman, eller gestaltningar, som sedan 

jämfördes mellan de båda fallen. Bland annat visade resultaten att det i nyhetsrapporteringen 

återfinns en stark koppling mellan terrorism och islam, där religionen framställs som ett motiv 

till våld. Gärningsmännen i båda fallen beskrivs ha hamnat utanför i såväl lokalsamhället som 

landet Sverige i stort, och framför allt självmordsbombaren i Stockholm kopplas ständigt till 

nätverk och organisationer vilket gör att han skildras som en religiös terrorist. Samtidigt ses 

gärningsmannen i Trollhättan som en ensamt agerande individ som gestaltas som psykiskt 

sjuk. 
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Dagens Nyheter, Aftonbladet 

 



 

 

JÖNKÖPING UNIVERSITY 

School of Education and Communication

Media and communication studies C 

Bachelor thesis 15 credits 

Autumn 2016

 

ABSTRACT 

Authors: Mathilda Koppel Eriksson and Jessica Ågren 

Title and subtitle: Terrorist or Mentally Ill?: A Qualitative Framing Analysis on the 

Representation of a Terrorist Crime and a Hate Crime 

Language: Swedish 

Pages: 58 

 

This study focuses on the media's representation of the phenomenon terrorism in the news 

coverage in the press. More specifically the news coverage of Dagens Nyheter and Aftonbladet 

from the three following days after the suicide bombing in Stockholm 2010, which is classified 

as a terrorist crime, and the school attack in Trollhättan 2015, which is classified as a hate 

crime, is researched. Both crimes are however based on the definition found in Swedish law 

terrorism. The aim of the study is to see what is emphasised and what is understated when it 

comes to terrorism in order to gain a wider knowledge and understanding for how the 

phenomenon terrorism is represented in the media. Framing is used both as theory and 

method to access this. The theoretical framework also includes representation since this 

explains how the media's depictions shape people's views of different issues. 

 

Ten of the eleven focus points proposed by J. W. Tankard is used to research the chosen 

articles. In the analysis a number of overarching themes, or frames, were revealed and these 

frames were compared between the two cases. Among other things the results showed that 

there was a strong connection between terrorism and islam in the news coverage, where the 

religion was depicted as the motive for violence. The perpetrators were in both cases 

represented as outsiders of both their local communities and the country of Sweden, and 

especially the suicide bomber in Stockholm was connected with networks and organisations 

which means that he is portrayed as a religious terrorist. Meanwhile the perpetrator in 

Trollhättan is seen as an independently acting individual who is framed as mentally ill. 

  

Keywords: Terrorism, framing, representation, qualitative textual analysis, Dagens 

Nyheter, Aftonbladet 
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 Inledning 

År 2010 och år 2015 skedde två brott i Sverige som fick stora reaktioner. Det ena inträffade i 

Stockholm och handlade om en självmordsbombare mitt i city, medan det andra var en attack 

på en skola i Trollhättan med tre mördade dödsoffer. Trots att bakgrunden till brotten liknar 

varandra utreddes ett som terrorbrott och det andra som hatbrott. Per definitionen som finns 

i svensk lag (SFS 2003:148) och enligt Global Terrorism Database (National Consortium for 

the Study of Terrorism and Responses to Terrorism, 2016) är dock båda fallen terrorism. 

 

Terrorism är en värdeladdad term som rör upp känslor i media och som när det används, sällan 

går okritiserat. Då medier är en stor del av vårt samhälle som dagligen påverkar människors 

tankar och synsätt är området viktigt att studera. Hur terrorism skrivs om i två av de största 

svenska tidningarna, Dagens Nyheter och Aftonbladet, påverkar vår syn på begreppet och 

vidare vår syn på personerna som framställs. Hur media rapporterar om terrordåd inverkar på 

så vis på vad vi kopplar till termen då de genom att gestalta händelserna på specifika sätt visar 

oss vad som är viktigt och vad som är mindre viktigt i sammanhanget (Long & Wall, 2012). 

 

Ämnet terrorism är ett väl utforskat område och många studier visar på ogrundade kopplingar 

i media kring bland annat terrorism och islam (Falkheimer, 2014; Nacos, 20016; Powell, 2011; 

Spencer, 2010), men trots detta finns det fortfarande mycket kvar att förändra. Dessutom är 

svenska fall inte lika väl utforskade som internationella sådana, och svensk framställning av 

terrorism är inte lika studerad som till exempel amerikansk sådan. Specifikt har inte ett brott 

som officiellt ses som terrorism och ett som ses som hatbrott jämförts. Vi vill därför se om 

dessa två brott som liknar varandra men officiellt rubriceras olika gör att rapporteringen om 

de båda händelserna skiljer sig. Syftet med studien är att få en bredare kunskap och förståelse 

om hur terrorism framställs och genom detta öka möjligheten att påverka framställningen. 

 

För att utföra denna studie kontextualiseras den till att börja med i en bakgrund där terrorism 

som fenomen och dess historia tas upp, samt de två fall som undersöks och de två tidningar 

som utgör grunden till vårt material. Vidare diskuteras tidigare forskning inom framför allt 

terrorism i media. Det är i detta som vårt syfte grundas. För att analysera hur terrorism 

framställs i nyhetsrapporteringen används i studien gestaltningsteorin för att förklara hur de 

två händelserna gestaltas i pressen. Dessutom byggs detta upp med teori inom representation. 

Vidare används kvalitativ textanalys och gestaltning som metod, och vårt tillvägagångssätt, 

urval och avgränsningar redogörs för. Dessa delar leder oss till ett resultat där de två fallen 

analyseras komparativt och de gestaltningar som funnits under studiens gång presenteras. 

  



5 
 

 Bakgrund 

I detta avsnitt ges en översikt över terrorism som fenomen och dess historia, bakgrund till de 

fall denna uppsats avser undersöka samt kort information om dagstidningsmarknaden och de 

tidningar som utgör materialet för uppsatsen. Detta avser att öka förståelsen för studien. 

 

2.1. Historisk översikt av terrorism 

Att definiera terrorism har länge varit en svår fråga för de som studerar ämnet då det finns otal 

definitioner men ingen global sådan som alla är överens om. I modernt ordalag är terrorism 

våldshandlingar som riktas mot politiska eller ekonomiska system i ett land, ofta med 

oskyldiga som offer (Arvidsson, 2016). Ur ett svenskt perspektiv är dådet mot fartyget 

Amalthea 1908 i Malmö och attentatet mot tidningen Norrskensflamman 1940 i Luleå de 

främsta exemplen på terrorism fram till 1970-talet då den internationella terrorismen nådde 

vårt land. Under 1960-talet fick media och politiken upp ögonen för terrorism som ett 

samhällsproblem, vilket kommer sig bland annat av växande terroriströrelser i Palestina och 

Japan som förespråkade våldsam världsrevolution (Arvidsson, 2016). 

 

Terrorism har under de senaste åren ökat globalt, och så även i Sverige. Enligt Global 

Terrorism Database som är en databas som registrerar terrordåd från hela världen ökade 

terrorattackerna efter år 2000 främst i södra Asien, Mellanöstern och Nordafrika, men även i 

Europa och USA (National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism, 

2016; Falkheimer & Olsson, 2015). Terrordåden i USA 2001 ledde till en ökad medvetenhet om 

terrorism världen över. Detta betyder dock nödvändigtvis inte att de förändringar som skedde 

efter attackerna är en reflektion av verklig fara eller hot, då hotet snarare minskade än ökade 

under 90-talet fram till det tidiga 00-talet och det är endast uppfattningen om ökade hot som 

förändrats (Norris, Kern & Just, 2003). Däremot ökade terroristattackerna efter 2003, 

troligtvis på grund av ökad polarisering till följd av bland annat amerikansk krigföring i 

Mellanöstern (Falkheimer & Olsson, 2015). 
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2.2. Fall 

Vi har enligt Global Terrorism Database valt de två svenska terrorbrott som har störst antal 

dödsoffer sedan 2010. Anledningen till att vi valt att studera terrorbrott från 2010-talet är att 

vi anser att de är relativt aktuella. Detta gör de båda fallen relevanta att studera och 

nyhetsinnehållet kring dem intressant att jämföra då rapporteringen om denna typen av brott 

inte antas ha förändrats nämnvärt sedan händelserna skedde. 

 

GTD:s (National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism, 2016) 

kriterier för en terrorattack ser ut som följer: 

 

Criterion I: The act must be aimed at attaining a political, economic, religious, or 

social goal. 

Criterion II: There must be evidence of an intention to coerce, intimidate, or convey 

some other message to a larger audience (or audiences) than the immediate victims. 

Criterion III: The action must be outside the context of legitimate warfare activities. 

 

2.2.1. Självmordsbombningen i Stockholm 2010 

11 december 2010 sprängde Taimour Abdulwahab, hädanefter nämnd som gärningsmannen, 

sig själv till döds på Bryggargatan i Stockholm, efter att ha satt eld på en bil på Olof Palmes 

gata. Gärningsmannen hade klockan 11.30 lämnat sina föräldrars lägenhet i Tranås, för att en 

halvtimme senare lämna staden i en vit Audi. Klockan 16.15 parkerade gärningsmannen i 

korsningen mellan Olof Palmes gata och Drottninggatan i Stockholm. Där kopplade han upp 

sig på internet för att skicka e-postmeddelanden till nyhetsbyrån TT och Säkerhetspolisen, 

Säpo, med ett hotbrev som innehöll ljudfiler där han förklarar varför han utförde dådet 

(Wallentin, 2011). I hotbrevet talade gärningsmannen om hur Lars Vilks karikatyrer av 

profeten Muhammed och de svenska soldaterna i Afghanistan motiverar dådet. Han menar att 

tack vare det svenska folkets tystnad ska "era barn, döttrar, bröder och systrar dö lika som våra 

bröder och systrar och barn" (Avskedsbrevet kom i lördags klockan 16.40, 2010, 13 dec). Han 

refererar även till att den islamiska staten finns i Europa och att svenska muslimer ska sluta 

fjäska och förnedra sig själva. Han ber sin familj om förlåtelse och erkänner att han ljugit för 

dem om varför han åkte till Mellanöstern, då han inte var där för att jobba utan för att utföra 

jihad. Han säger till sina likasinnade att det nu är dags att slå till och att vad de än har att 

komma med, även om det endast är en kniv, inte ska frukta något och göra det han anser är 

rätt (Avskedsbrevet kom i lördags klockan 16.40, 2010, 13 dec). 
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Klockan 16.50 kom det första larmet till 112 om en brinnande bil. I bilen fanns en 

sprängladdning som inte utlöstes. Bomben var konstruerad av en tryckkokare och var av 

samma typ som gärningsmannen bar på kroppen. Något gick dock fel och bilen exploderade 

inte som tänkt. På övervakningsbilder ses gärningsmannen försöka rätta till 

sprängladdningarna på kroppen som inte de heller löser ut som planerat. Vid klockan 17 

detonerar dock en bomb han har på magen, och mannen dör. Enligt Säpo detonerade inte 

sprängladdningarna som de skulle på grund av ett tekniskt fel i form av en glappkontakt. De 

sprängladdningar gärningsmannen bar på vägde totalt mellan 15-17 kilo och två personer, 

förutom gärningsmannen, skadades lindrigt under händelsen (Wallentin, 2011). 

Gärningsmannen befann sig på en trång del av Drottninggatan där många människor vistades 

och en lyckad sprängning hade kunnat skada tiotals personer. Gärningsmannen var under 

dådet ensam men hade kontakter i bland annat Irak. Det är oklart om han fått någon form av 

hjälp i direkt anknytning till dådet men troligtvis agerade han på egen hand. Brottet 

rubricerades under utredningen som terrorbrott (Hanson & Holmström, 2010). 

 

2.2.2. Skolattacken i Trollhättan 2015 

Attacken på skolan Kronan i Trollhättan inleddes klockan 10.06 torsdagen den 22 oktober 2015 

med att 21-åriga Anton Lundin Pettersson, härefter nämnd som gärningsmannen, steg in i 

byggnaden via en sidoingång. Iklädd svart hjälm, ansiktsmask och en svart rock och beväpnad 

med både svärd och kniv dödade han tre personer, 20-årige elevassistenten Lavin Eskander, 

17-årige eleven Ahmed Hassan och 41-årige läraren Nazir Amso. Han attackerade även flertalet 

elever som fick lindriga skador. Under händelsens gång pratade gärningsmannen med elever 

och fotograferades tillsammans med några av dem då de trodde att hans klädsel var ett skämt. 

Endast 10 minuter efter dådet påbörjats mötte gärningsmannen den första polispatrullen, som 

sedermera sköt ihjäl honom. Senare samma dag genomfördes en husrannsakan i 

gärningsmannens hem där datorer och digital lagrad information togs i beslag, samt ett 

handskrivet brev. Brevet innehöll hatiska budskap om invandrare och kunde även ses som ett 

självmordsbrev. Texten har dock inte släppts till allmänheten utan har endast beskrivits av 

representanter för Polisen. (Polisens nationella operativa avdelning, 2016) 

 

Attacken på skolan hade planerats under lite mer än två veckor och gärningsmannen hade 

medvetet valt ut platsen utifrån det faktum att många på skolan hade invandrarbakgrund. 

Offren valdes ut utifrån hans uppfattning om deras etniska bakgrund och vita personer 

skonades. Dådet planerades till stor del via datorn, där gärningsmannen sökte upp information 

om skolan och även läste på om ”suicide-by-cop”, att ta sitt eget liv genom att bli dödad av 

poliser. Gärningsmannen var inte tidigare dömd för brott och hade ingen känd historia av 
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psykisk ohälsa eller missbruk (Björnheden, 2016). Han var inte medlem i något parti, 

ungdomsförbund eller organisation, men han hade innan dådet skrivit på ett av 

Sverigedemokraternas upprop för att stoppa invandringen till Sverige och delade nazistiska 

filmer och inlägg på både Facebook och Youtube (Crouch, 2015). Anledningen till attacken ser 

utredarna som gärningsmannens upplevda sociala och ekonomiska misslyckanden. Han var 

länge arbetslös och hade innan dådet praktiserat på ett företag med anställning som mål, vilket 

sedan inte kunde uppfyllas. Ensamhet och isolering förstärkte känslan av misslyckande vilket 

sedan ledde till attacken på skolan. (Björnheden, 2016) 

 

Motivet till dådet i Trollhättan var rasistiskt och det rubricerades därför som hatbrott. Däremot 

ses det inte officiellt som ett terrorbrott. I Sverige utreds hatbrott av Polisen medan terrorbrott 

utreds av Säkerhetspolisen, Säpo. I samband med händelsen i  Trollhättan bistod Säpo till 

exempel med expertkunskaper men de var inte ansvariga utredare. Att gärningsmannen var 

en enskild person utan tydliga kopplingar till organisationer gör enligt Säpo att det inte handlar 

om terrorism (Blomquist, 2015). Den typen av ensamagerande personer är ett allvarligt hot då 

de är svåra att hitta, men utgör enligt Säpo inget hot mot det demokratiska statsskicket utan 

är istället ett hot mot enskilda personer. Även om avsikten är att utgöra ett större hot mot 

samhället saknas ofta förmågan. Detta gör att Polisen och Säpo undviker att rubricera attacken 

på Kronans skola som terrorism (Blomquist, 2015). Enligt Global Terrorism Database 

(National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism, 2016) är 

händelsen i Trollhättan dock ett terroristbrott, och att gärningsmannen var ensam är enligt 

definitionen i svensk lag inte en anledning att inte rubricera det som terrorbrott (SFS 

2003:148). Enligt samma argument kan därmed inte heller händelsen i Stockholm kallas 

terrorism, då dådet inte utgjorde ett större hot mot samhället. Attacken i Trollhättan är 

dessutom den attack sedan 2010 med dödligast utgång i Sverige med fyra dödsoffer inklusive 

gärningsmannen själv. 
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2.3. Den svenska dagstidningsmarknaden 

Med konkurrerande mediers framgång har dagstidningarnas död länge spåtts men 

tidningsbranschen har visat sig vara uthållig. Branschen har klarat sig igenom hotet från 

lokalradio på 1980-talet, morgontv på 1990-talet samt gratistidningar och internet i mitten av 

1990-talet. Jämfört med många andra länder är dagspressen i Sverige stark. (Hadenius, 

Weibull & Wadbring, 2011) 

 

Dagspressen är därför alltid relevant att studera, då det som därifrån rapporteras når en 

omfångsrik målgrupp och har en stor chans att påverka den allmänna opinionen. (Hadenius, 

Weibull & Wadbring, 2011) 

 

2.3.1. Dagens Nyheter 

Dagens Nyheter, DN, är en oberoende liberal daglig morgontidning som grundades 1864 

(Johansson & Sundin, 2016). DN är Sveriges största morgontidning och hade 2014 en upplaga 

på 266 000 (TU, 2015). 

 

2.3.2. Aftonbladet 

Aftonbladet är en oberoende socialdemokratisk kvällstidning som grundades 1830 (Gruvö, 

Gustafsson & Oscarsson, 2016). Aftonbladet är Sveriges största kvällstidning och hade 2014 en 

upplaga på 166 000 (TU, 2015). 
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 Problemformulering, syfte och frågeställningar 

I detta avsnitt presenteras först studiens problemformulering där det tas upp vad som ska 

undersökas. Följer gör syfte som förklarar varför detta ämne studeras, och frågeställningar 

inför den kommande analysen. 

 

3.1. Problemformulering 

Terrorism är en värdeladdad term som beroende på vad det kopplas till i media berättigar olika 

företeelser. Med tanke på att termen terrorism är värdeladdad och för med sig negativa 

associationer är det alltså viktig att undersöka vad som kopplas till den när den framställs i 

media (Long & Wall 2012; Hadenius, Weibull & Wadbring, 2011), vilket är vad vi ämnar att 

göra i denna studie. Det avser vi att göra genom att undersöka hur nyhetsartiklar framställer 

ett terrorbrott och ett hatbrott i dagstidningarna Dagens Nyheter och Aftonbladet genom en 

gestaltningsanalys, vilken gör att vi kan se vad som framhävs och vad som sätts i bakgrunden 

(Entman, 1993). Genom att sedan jämföra våra fall som har många likheter (och båda är 

terrorism enligt den definition som finns i svensk lag (SFS 2003:148)), men som rubriceras 

som terrorism respektive hatbrott av Polisen, kan vi ännu tydligare se vad som kopplas till de 

olika fallen. Vi har valt att fokusera vår studie på hur terrorism framställs i svenska medier och 

har även lagt fokus på svenska terrordåd då de är ett outforskat område. 

 

De två fallen vi undersöker är på flera sätt lika varandra, men rubriceras ändå olika av Polisen. 

Ett ses som ett terrorbrott, det andra som ett hatbrott. Tillvägagångssätten är olika, då en 

använde sig av bomber och den andre svärd, men för övrigt är de båda händelserna i mångt 

och mycket lika. Bägge attackerna utfördes av ensamma gärningsmän som på olika sätt lämnat 

efter sig brev med politiska budskap. I Stockholm talade gärningsmannen om Sveriges soldater 

i Afghanistan och om Vilks förnedrande teckningar av Muhammed, medan gärningsmannen i 

Trollhättan istället ville stoppa invandringen och uttryckte ett rasistiskt hat mot etniskt 

utomstående, men båda ville förändra samhället. Båda var även beredda på att offra sina liv 

för att få fram dessa budskap, och båda dog i samband med dåden. Bägge gärningsmännen 

visste även att deras handlingar skulle skapa rädsla hos befolkningen i de två berörda städerna 

och också Sverige som helhet, då de i sina brev hotat olika grupper av människor. Ändå utreds 

de som sagt som olika brott av Polisen. Enligt den definition som används i studien ses de dock 

båda som terrorbrott. Att se hur dessa två liknande händelser framställs i nyhetsartiklar är 

därför intressant, då de rubriceras olika. Då vi valt att analysera ett dåd som Polisen klassat 

som hatbrott men per definition ändå är ett terrorbrott får vi möjlighet att upptäcka de inte 
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lika framträdande skillnaderna mellan framställningen av ett explicit terrorbrott och en annan 

typ av brott, som båda per definition är terrorism. 

 

3.2. Syfte 

Syftet med denna studie är att med utgång i representation och gestaltningsteorin undersöka 

hur terrorism framställs i den största morgon- respektive kvällstidningen i Sverige för att bidra 

med större kunskap och förståelse kring fenomenet terrorism. 

 

Tidigare forskning tyder bland annat på en ogrundad koppling mellan islam och terrorism. 

Genom att öka förståelsen för hur fenomenet terrorism framställs ökar möjligheten att påverka 

framställningen. Studien säger inget om hur terrorism framställs i pressen generellt utan 

fokuserar på hur fenomenet framställs i de fall och tidningar vi valt.  

 

3.3. Frågeställningar 

 Hur gestaltas gärningsmännen i nyhetsrapporteringarna om bombningen i Stockholm 

och skolattacken i Trollhättan? 

 Finns det några likheter eller skillnader och i så fall vilka? 
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 Tidigare forskning 

I detta kapitel diskuteras tidigare forskning för att ge en överblick över forskningsfältet 

terrorism samt medieforskning om terrorism. Kapitlet placerar studien i ett större 

sammanhang och kontextualiserar ämnet. 

 

4.1. Terrorism 

Forskningen kring terrorism var innan 11 september 2001 ett litet område, men har sedan 

attacken mot World Trade Center expanderat, med tusentals böcker och artiklar publicerade 

på ämnet varje år. Medan området har vuxit har dock den teoretiska grunden glömts bort. 

Terrorism handlar om internationell politik, men forskare från det området är sällan 

intresserade av ämnet, och vice versa. Konstruktivister håller sig även de borta från ämnet 

terrorism, fastän språket och hur det används har varit en stor del av forskningen kring ämnet, 

framför allt när det gäller hur termen ska definieras. Diskussionen kring hur terrorism ska 

definieras skapade under 1970-80-tal tre läger inom forskningen. En grupp av forskare ansåg 

att det aldrig kommer finnas någon klar definition och att det inte finns någon lösning på 

frågan. Den andra gruppen såg istället de många olika slags definitionerna och diskuterade 

dess styrkor och svagheter, som Simon som under tidigt 1990-tal menade att det fanns 212 

definitioner av terrorism och att 90 olika användes av regeringar och institutioner (Spencer, 

2010). Den tredje gruppen fortsatte med diskussionen om att hitta en definitiv definition. Ett 

exempel på detta är Schmid och Jongman som 1988 samlade ihop 109 definitioner och hittade 

22 återkommande element som de sedan satte ihop till en egen definition (Spencer, 2010). 

 

Ett problem med definitionen av terrorism är att skilja det från andra former av våld som till 

exempel gerillakrigföring och seriemördare. Ett annat problem är frågan om legitimitet som 

har funnits där sedan början av definitionsdiskussionen. En mans terrorist är en annan mans 

frihetskämpe, och detta skapar ett problem kring det moraliska omdömet. Om en person 

identifierar sig med offren av en attack är det terrorism, medan om personen identifierar sig 

med gärningsmannen är det något annat. Hur fruktansvärd en attack än är finns det alltid 

någon som inte håller med om att det är terrorism. Etiketten ”terrorism” reflekterar därmed 

inte någon universell verklighet, utan endast vår tolkning av verkligheten. ”Terroristen” är 

därmed en social konstruktion. (Spencer, 2010) 
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4.2. Terrorism i media 

Förutom specifika ord och definitioner har också språk och diskurser spelat en stor roll inom 

terrorismforskning, specifikt när det handlar om relationen mellan terrorism och media. 

Traditionellt har forskningen sett media som vital för terroristgrupper, då det är där de får 

uppmärksamhet och kan sprida sina budskap. Om terrorism ses som en 

kommunikationsstrategi ses media i sin tur som terroristernas ”medbrottslingar” eller ”bästa 

vän” då de förmedlar terroristernas budskap (Spencer, 2010, s. 5). En av de ledande forskarna 

inom ämnet, Hoffman, menar enligt Spencer att de moderna nyhetsmedierna är den största 

förmedlaren av information om attacker och händelser, och därmed spelar en stor roll för 

terroristerna. Utan rapporteringen hade attackernas genomslagskraft minskat kraftigt, då 

endast de närmaste offren på plats hade påverkats, istället för den stora målgrupp som våldet 

egentligen riktas mot. Endast genom spridningen till allmänheten kan terroristernas budskap 

komma fram och nå sin fulla potential för att förändra politiken. Samtidigt förser terroristerna 

media med känslosamma och häpnadsväckande nyheter som hjälper till att sälja deras 

produkt. Därmed finns det ömsesidiga fördelar för båda parter och förhållandet kan ses som 

symbiotiskt. Forskningen har fokuserat på detta förhållande och hur det fungerar, men har 

däremot inte i samma utsträckning intresserat sig för uppfattningen av terrorism och hur 

språket konstruerar ”terroristen”. Inom medie- och kommunikationsvetenskap har medias 

inflytande kring allmänhetens åsikt om terrorism studerats, och likaså gestaltningsteorins roll. 

(Spencer, 2010) 

 

4.2.1. Terrordåden i Norge 

En studie av Falkheimer (2014) utgår från en fallstudie kring attackerna i Oslo och på Utøya 

2011 och studerar dessa ur ett kriskommunikativt perspektiv där politiker, myndigheter och 

mediers hantering av händelsen studeras. Terrorism ses i studien som en form av strategisk 

kommunikation där uppmärksamheten attackerna får är ett strategiskt mål i sig. I studien 

genomförs även en innehållsanalys av 924 webbtidningsartiklar i två ledande norska 

dagstidningar, Verdens Gang och Aftenposten, för att se hur de presenterade attackerna under 

de två följande veckorna under perioden 22 juli till 5 augusti 2011. Undersökningen består av 

en kvantitativ innehållsanalys som använder sig av inramningsteori, eller gestaltning, vilket 

behandlar vilka aktörer som dominerar innehållet, vilka journalistiska ramar som är giltiga 

samt hur kontextuella och politiska faktorer framställs. Dessutom används kvalitativa exempel 

från artiklarna för att förtydliga inramningen. Den norske terroristen citerades i fem procent 

av de 924 artiklarna, och innan han greps beskrevs attackerna som terror. Efter att han hade 

gripits används terrorism mindre frekvent och byts istället ut mot ord som ”massaker”, 

”massmördare” och ”tragedi”. Attackerna kopplades sällan samman med den internationella 
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högerextremistiska rörelsen utan terroristen sågs istället som en enskild individ och attackerna 

jämfördes med skolskjutningar. 

 

Under den akuta krisfasen var majoriteten av artiklarna traditionella nyhetsartiklar som 

rapporterar vad som hänt och fokuserar på individer och händelser snarare än sociala och 

kontextuella faktorer. Dessutom förhöjer kriser konflikten mellan hastighet och noggrannhet 

vilket gör att radio, TV och internetbaserade nyheter på grund av en omättlig efterfrågan på 

information reproducerar i princip allt som når redaktionen. Detta är i terrorsituationer en 

känslig fas då den minskade noggrannheten kan innebära att terroristerna själva har möjlighet 

att påverka rapporteringen. Denna genre dominerade i tio dagar, vilket betyder att det i detta 

fall inte är en fråga om inledande chock utan ett mer systematiskt inslag i bevakningen. 

(Falkheimer, 2014) 

 

Polisen var under de två veckorna den största källan. Problem med detta kan vara att enskild 

personal sällan har en klar bild av händelsen, och att endast använda sig av en typ av källa kan 

även leda till en brist på varierande vinklar i nyhetsrapporteringen. Den näst största 

nyhetskällan var experter, ofta ”terrorexperter”. Statsministern Jens Stoltenberg och 

terroristen citeras nästan lika ofta, med sex jämfört med fem procent av artiklarna. 

Terroristens manifest citeras ett flertal gånger vilket betyder att hans budskap indirekt 

kommuniceras ut. Det faktum att gärningsmannen var inhemsk ökar troligtvis fokuset på hans 

individuella biografi, och leder till att hans anhöriga hörs mer än offrens anhöriga. 

(Falkheimer, 2014) 

 

Inramningsstrategier som används analyseras vidare. Först jämförs det om journalistiken är 

beskrivande eller förklarande, då så kallad tolkande eller ”åsiktsjournalistik” enligt tidigare 

forskning har blivit mer utspridd. Där går journalisterna utöver faktabaserad rapportering och 

försöker istället förklara varför en händelse skett. Detta gör journalisterna till analytiker istället 

för observatörer. I studien visar det sig dock att de flesta artiklarna är beskrivande snarare än 

tolkande. Vidare studeras den episodiska och tematiska inramningen, där episodisk inramning 

används många gånger mer än tematisk. En episodisk ram fokuserar på enskilda händelser 

och saknar kontextuella förklaringar, medan en tematisk ram sätter händelsen i ett större 

sammanhang och jämför med andra händelser och samhällstrender. I fallet i Norge sker alltså 

ingen kontextualisering, utan terroristen ses som isolerad, och någon koppling till 

högerextremism finns knappt. Inramningen gör att händelsen ses som en enstaka händelse 

som inte kommer upprepas i framtiden, vilket står i kontrast till den politiska och mediala 

inramningen efter attackerna 11 september. (Falkheimer, 2014) 
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Studien tittar även på rapporteringen om orsak, verkan och effekter på Norge. Med detta 

menas hur nyhetsartiklarna tog itu med orsakerna till attacken, som den politiska 

polariseringen och politisk och religiös extremism. Attackerna var politiskt motiverade, men 

analysen visar att orsakerna och effekterna inte får mycket uppmärksamhet alls i media. 

Orsaker förutom de på individnivå nämns endast i fem procent av artiklarna och effekterna på 

Norge i elva procent av dem. Terroristens personliga budskap uppmärksammades, men de 

sociala och politiska orsakerna lyste med sin frånvaro. Detta förvånar Falkheimer då 

antagandet var att terrordåden skulle initiera en utveckling av en tematisk ram om 

högerextremism, vilket inte skedde. Falkheimers slutsats är att nyhetsmedierna och den 

norska regeringen tog samma perspektiv, och inramade terroristen som en ensam och sjuk 

individ. Medierna publicerade fragment av terroristens manifest men avpolitiserade samtidigt 

attackerna och ignorerade hans politiska mål. Orsakerna till dåden gick därför odiskuterade. 

Även i följande rättsprocess fokuserades mycket av tiden på om gärningsmannen var psykiskt 

sjuk, medan terroristen själv var angelägen om att ses som en rationell och politiskt medveten 

terrorist. (Falkheimer, 2014) 

 

4.2.2. Massmedierad terrorism 

Nacos (2016) bok om massmedierad terrorism handlar om hur kommunikation är en central 

del i terroristers plan. Dessutom tar boken upp massmedias besatthet av sensationella 

terroristattacker samt reaktioner hos allmänheten och styrande beslutsfattare. I boken 

introducerar Nacos begreppet mass-mediated terrorism vilket uttrycker kommunikationens 

centralitet via alla typer av massmedia när det gäller planeringen av terrorism, samt medias 

preferens för chockerande våld. Idén är att många terrorister räknar med konsekvenserna av 

sina attacker och på så vis får tillgång till det Nacos kallar ”the triangle of political 

communication”, inkluderande ”domestic media, domestic public, domestic government” 

(2016, s. 32). Nyhetsmedia är inte neutrala eller passiva utan informationen väljs aktivt ut hela 

tiden och därmed även vad som ska framhävas eller minimeras. Människor som inte delar 

konventionella mediers åsikter kanske inte får uttrycka sig i massmedia och då är terrorism ett 

sätt att få ut sina åsikter i media. Terrorister har politiska mål men de har även 

kommunikationsmål. Nacos nämner fyra sådana mål: (1) allmänhetens uppmärksamhet och 

skrämsel; (2) erkännande av klagomål och krav; (3) respekt och sympati; (4) en ställning av 

legitimitet. (Nacos, 2016) 

 

Trots all den information som är tillgänglig idag tar människor bara del av en liten del av den, 

och de utforskar inte nödvändigtvis mångfalden av information utan förlitar sig på källor med 

liknande åsikter som dem själva. Detta skapar polarisering vilket leder till hat och extremism 
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som resulterar i en tydligare uppdelning i vi och de. Kommunikation kan också användas för 

både gott och ont. Samma terrorattack kan ses som både berättigat och avskyvärd. Terrorister 

själva anser sig använda kommunikation för något gott medan andra anser att det är något 

ont. Nacos använder slagorden ”one person’s terrorist is another person’s freedom fighter” 

(2016, s. 4) för att fånga detta. Norris, Kern och Just (2003) menar likt Nacos att det inte finns 

en enda korrekt definition då grupper kan ses som terrorister alternativt frihetsrörelser, 

radikala aktivister eller gerillagrupper, likt stater som kan ses som terrorister eller 

förtryckande regimer, autoritära system eller diktaturer. Beroende på vem man är ses 

potentiella terrorgrupper som vitt skilda ting. 

 

Med de värderingar som kopplas till termen terrorism och de avvikande synsätten på olika 

typer av politiskt våld verkar massmedia osäkra på när de ska klassificera ett dåd som en 

terrorattack eller som något annat. Detta leder till en inkonsekvent användning av termer som 

beskriver olika typer av politiskt våld. En undersökning av en mängd nyhetsartiklar och 

utskrifter om politiskt motiverat våld gav till exempel inget klart svar om varför en bombning 

i en park i Atlanta 1996 klassades som terrorism. (Nacos, 2016) 

 

4.2.3. Gestaltning av terroristdåd i USA 

En studie av Powell (2011) handlar om att identifiera medias gestaltning av terrorism i 

nationell tryckt press och mediekällor på internet. Studien undersöker med hjälp av en 

innehållsanalys nyhetsrapporteringar som följde de elva terrordåd i USA efter 11 september 

2001 fram till januari 2011 där attacken skett eller stoppats dagen då den skulle ske, kallades 

terrorism av media samt där minst en förövare var identifierad. I studien ingick 

nyhetsrapporteringar från de följande två veckorna efter varje attack, bortsett från två attacker 

vars rapportering var relevant en längre tid efter dåden. I studien följdes en kodningsprocedur 

där sex kodare läste artiklar om tre händelser var, med några fall överlappande för att 

säkerställa likvärdiga observationer. Forskarna noterade ord och fraser som upprepades i 

nyhetsrapporteringen, exkluderande ledare och intervjuer, då fokus låg på rapporterande 

nyheter för att förstå det underliggande perspektivet i det som ses som fakta. (Powell, 2011) 

 

Fem övergripande teman framkom genom kodningen. Det första är namngivning, eller 

beteckning, av den misstänkta terroristen, där etiketterna muslimsk, al-Qaida och terrorist 

visade sig. Genom detta kopplas terrorism och islam samman. Det andra temat som framkom 

är signalement, eller adjektiv, tilldelade agenten, vilka skilde sig främst mellan inhemska 

attacker och de med internationella agenter eller kontakter. Utomstående terrorister ses som 

ett större hot än inhemska. De som var muslimska terrorister framställs inte som personer 
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med familjer och liknande utan var en del av ett större hot mot USA. Det tredje temat är 

motivet, eller anledningen, till attacken där motiven hos internationella agenter framställdes 

som mer våldsamma än de hos inhemska agenter. Det fjärde temat är sannolikheten för ett 

framtida hot och majoriteten av artiklarna som analyserades visade på möjligheten till 

framtida hot. Dock var rädslan som associerades med framtida hot mindre när det gällde hotet 

från inhemska terrorister. Det femte och sista temat som framgick i studien är skildringen av 

offren där de ofta framställdes som hjältar, goda eller oskyldiga, samt spirituella och då ofta 

kristna. Detta skapar kontraster med benämningen av terrorister som muslimer. Dessa fem 

övergripande teman visar på att terrorism i USA främst gestaltas som ett problem som kommer 

från islam. Studien avslöjade ett mönster inom nyhetsrapporteringen som gynnar orientalism 

och rädsla för islam, samtidigt som USA hålls som en god kristen nation. Genom de fem 

temana visade det sig ett tydligt mönster inom rapporteringen som skilde mellan inhemska 

terrorister utan klara internationella band och muslimska terrorister med internationella 

band. Nyhetsrapporteringen har skapat en tematisk gestaltning av terrorism: islams krig mot 

USA. (Powell, 2011) 

 

En modell av terrorismnyhetsinnehåll framkom i studien. Nyhetsinnehållet gick från att göra 

en muslimsk identifikation till en koppling till en terroristorganisation där dådets motivation 

var islams krig mot USA. Detta leder till en ökad rädsla i USA för terrorism samt muslimer och 

islam. De som kallades terrorister och visade sig vara något annat än muslimer men var 

amerikanska medborgare framställdes som mentalt instabila människor med familjer som inte 

förstod eller ursäktade dådet. Attacken sågs som en enskild incident kontra aktioner av en 

terrororganisation och då alltså inte som ett framtida hot mot USA. Mönstret i innehållet pekar 

på fortsatt islamofobi som förstärker rädslan för terrorism och i samband med detta islam. 

Nyhetsinnehållet framhäver skillnader i religion och demoniserar muslimer medan kristna 

humaniseras. Offren framställdes som oskyldiga, bedjande kristna som skadades av onda 

muslimska terrorister. Terrorism, som klassas som muslimskt, ger sig på allt som är gott, 

oskyldigt och kristet i USA vilket leder till ett heligt krig: islam kontra de kristna. (Powell, 2011) 
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4.3. Motivering till studien 

Forskning som riktar in sig på att granska medias bevakning av terrordåd är förhållandevis 

vanlig, dock har vi inte funnit någon forskning kring medias rapportering om de dåd vi valt att 

undersöka. Dessutom gör det faktum att studien jämför ett fall som rubriceras som terrorism 

med ett fall som rubriceras som hatbrott men som per definition är terrorism denna studie 

unik. I stort sett alla som jämför mediebevakning av olika terrordåd gör en jämförelse mellan 

terrordåd som alla officiellt rubriceras som det. 

 

Med denna aspekt hoppas vi att analysen i denna studie tydligare kommer urskilja vad media 

kopplar ihop med termer som terrorism och terrorist. 
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 Teori 

I detta kapitel presenteras teorier och begrepp som är relevanta för studien. Först presenteras 

teorierna gestaltning och representation följt av en förklaring till betydelsen av begreppen 

terrorism och gestaltning som används i den kommande analysen. 

 

5.1. Gestaltningsteori 

Många använder idag gestaltningsteori, eller framing, i sina studier men då många forskare 

har olika bilder av vad gestaltning faktiskt innebär är det svårt att definiera begreppet. Enligt 

de Vreese (2005) använder majoriteten av studierna en bredare definition av gestaltning där 

en gestaltning ses som en central organiserande idé eller historia som ger mening till en kedja 

av händelser och kopplar ihop dem. 

 

Gestaltning är enligt McQuail (2010) en term med två huvudsakliga definitioner: (1) hur 

nyhetsinnehåll formas och kontextualiseras av journalister inom referensramar och enligt en 

latent meningsstruktur; (2) hur publiken tros anta dessa referensramar som tillhandahålls av 

journalister och se världen på ett liknande sätt. Gestaltning är ett sätt att ge en övergripande 

tolkning av isolerade fakta och det är nästan alltid omöjligt för journalister att undvika 

gestaltning. När journalister gestaltar går de från objektivitet till att skapa en partiskhet, vare 

sig det är avsiktligt eller inte. Redan när information kommer från en källa har den en inbyggd 

gestaltning som passar källan och troligtvis inte är helt objektiv. McQuail menar att Cappella 

och Jamieson i The Spiral of Cynicism från 1997 föreslår en modell av gestaltningseffekter där 

den centrala idén är att nyhetsgestaltningar aktiverar speciella slutsatser, idéer, uppfattningar 

och kontraster i olika frågor. Norris, Kern och Just (2003) talar om gestaltning som ett urval 

där vissa fakta, bilder och utvecklingar väljs före andra. Därigenom uppmuntras omedvetet en 

viss tolkning av händelsen (Norris, Kern & Just, 2003). Gestaltningsteorin fokuserar på hur 

media presenterar en viss händelse och ger den en viss gestaltning som påverkar hur publiken 

uppfattar och tolkar händelsen (Krcmar, Ewoldsen & Koerner, 2016). Konceptet gestaltning 

tillhandahåller oss även ett sätt att beskriva en kommunicerande texts makt och en 

gestaltningsanalys belyser hur kommunikation av information påverkar en människas 

medvetande (Entman, 1993). 
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Enligt Entman handlar gestaltning om urval och framträdande. Att gestalta är: 

 

"to select some aspects of a perceived reality and make them more salient in a 

communicating text, in such a way as to promote a particular problem definition, 

causal interpretation, moral evaluation, and/or treatment recommendation for the 

item described" (Entman, 1993, s. 52) 

 

När något gestaltas blir alltså vissa delar mer framträdande, meningsfulla och minnesvärda 

medan andra hamnar mer i bakgrunden. 

 

Gestaltningar gör olika saker: (1) definierar problem—bestämmer vad en kausalt agerande 

person gör med vilka kostnader och fördelar; (2) diagnostiserar orsaker—identifierar det som 

orsakar problemet; (3) gör moraliska bedömningar—utvärderar kausalt agerande personer och 

deras effekter; (4) föreslår utvägar—erbjuder och rättfärdigar behandlingar av problem och 

förutser deras troliga effekter (Entman, 1993). En gestaltning i en viss text behöver dock inte 

innehålla alla fyra funktioner. Gestaltningar existerar dessutom i fyra olika steg av 

kommunikationsprocessen: kommunikatören, texten, mottagaren samt kulturen. 

Kommunikatören gör medvetna eller omedvetna val när det kommer till gestaltning när den 

bestämmer vad den ska säga. Texten innehåller gestaltningar som visar sig i användandet eller 

avsaknaden av nyckelord, standardfraser, källor et cetera. Gestaltningarna som leder 

mottagarens tankeprocess behöver inte nödvändigtvis stämma överens med textens eller 

kommunikatörens. Kulturen är förrådet av vanligen använda gestaltningar. Gestaltning i alla 

fyra stegen innehar liknande funktioner: urval och betoning, samt användningen av betoning 

för att skapa argument om problem. (Entman, 1993) 

 

Det har riktats kritik mot Entman om att han försöker skapa ett enda tankesystem när det 

kommer till gestaltning men D'Angelo (2002) menar att det enligt litteraturen finns 

åtminstone tre olika tankesystem: (1) den kognitiva modellen, där innehållet i texter blir 

uttryckta genom de påverkades tankar och ord; (2) den konstruktionistiska modellen, där 

journalister ses som avsändare av tolkningsbara paket utifrån nyhetskällornas position; (3) 

den kritiska modellen, där gestaltningar ses som resultatet av nyhetsinsamlingens rutiner och 

elitens värderingar. 

  



21 
 

5.2. Representation 

I det moderna samhället får de flesta människor merparten av sin information och kunskap 

från massmedier. Vi blir genom olika medier konstant underrättade om olika individer, sociala 

grupper och deras miljöer, och fastän vi inte sett platser med våra egna ögon blir vi informerade 

om hur de ser ut genom medias bilder. Frågan är hur korrekt denna kunskapen är. Hur 

upplysta vi än känner oss kan vi inte vara säkra på hur mycket medias påståenden stämmer. 

Media är inte avskilt från samhällets sociala, kulturella, politiska och historiska kontexter och 

det är därför representation är så viktigt att undersöka - då det påverkar hur vi ser på specifika 

grupper och kulturer, vilket i sin tur påverkar hur våra sociala relationer fungerar. (Long & 

Wall, 2012) 

 

Ett sätt att se på representation är att utgå ifrån ordboksdefinitionen, där det står i relation till 

"likvärdighet" eller "motsvarighet". Detta synsätt är likt det semiotiska, där ikoner är tecken 

som liknar det de avbildar, till exempel ett fotografi av en person. Detta kan även kopplas till 

symbolik, till exempel att bokstäverna "katt" betyder det fyrbenta djuret eller att en persons 

namn representerar dem. Dessutom kan något vara ett substitut för någon eller något annat, 

till exempel att en folkvald person representerar folket, som en agent eller delegat. (Long & 

Wall, 2012) 

 

Utöver detta kan representation betyda att en specifik person eller grupp står för något särskilt, 

till exempel att EU talar om för oss vad som är rätt och fel inom unionens gränser eller att The 

Beatles representerar 60-talet. Dokumentära program eller nyhetsreportage i TV, radio och 

tidningar ses ofta som att de representerar världen direkt, som den är. Detta kan dock aldrig 

ske, då re-presentation, åter-presentation, alltid sker. Ingen form av representation kan fullt 

visa upp verkligheten eller ge oss en fullständig förståelse för det som representeras. Även om 

producenten försöker hålla sig så nära verkligheten som möjligt kan slutprodukten aldrig bli 

fullt verklighetstrogen, om så bara på grund av val inom produktionen. Inom medieforskning 

om representation handlar det ofta om porträtteringen av individer eller sociala grupper och 

hur dessa representationer påverkar synen på dem. (Long & Wall, 2012) 
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5.3. Begrepp 

Här presenteras de begrepp vi använder oss av och hur vi definierar dem. Först förklaras 

terrorism med definition ur svensk lag, sedan den definition av gestaltning som kommer att 

berika analysen. 

 

5.3.1. Terrorism 

I denna studie används en definition av terrorism som Europeiska Unionens medlemsländer 

kom överens om och som sedan infördes i svensk lag (säkerhetspolitik.se, 2015). Eftersom 

båda tidningarna som studeras här är svenska och båda terrordåden som analyseras inträffade 

i Sverige anses denna definition mest relevant för vår studie. Lagen infördes i Sverige 2003 och 

gällde alltså under tiden då alla de nyhetsrapporteringar som utgör datan för studien skrevs. 

 

Lagen om straff för terroristbrott (2003:148): 

 

2 § För terroristbrott döms den som begår en gärning som anges i 3 §, om gärningen 

allvarligt kan skada en stat eller en mellanstatlig organisation och avsikten med 

gärningen är att 

1. injaga allvarlig fruktan hos en befolkning eller en befolkningsgrupp, 

2. otillbörligen tvinga offentliga organ eller en mellanstatlig organisation att vidta 

eller att avstå från att vidta en åtgärd, eller 

3. allvarligt destabilisera eller förstöra grundläggande politiska, konstitutionella, 

ekonomiska eller sociala strukturer i en stat eller i en mellanstatlig organisation. 

 

5.3.2. Gestaltning 

Definitionen av gestaltningen som används i studien är beskriven av Entman (1993) och 

handlar om urval och framträdande. Att gestalta är enligt Entman att välja ut vissa aspekter av 

en upplevd verklighet och framhäva dem i en text, för att rikta uppmärksamheten på ett visst 

problem, förståelse, värdering eller ett sätt att tolka det specifika ämnet på. Det är även så vi 

ser på gestaltningar i denna studie. 

 

Vi har valt att utgå från denna definition då det enligt McQuail (2010) är Entman som lagt 

mycket av grundarbetet för forskningen inom gestaltning. Det är även Entman som ligger till 

grund för många andra definitioner och variationer av gestaltning, och då detta är den mest 

grundläggande definitionen är det den som vi anser är mest relevant att utgå ifrån. 



23 
 

 Metod och material 

Nedan diskuteras först studiens metod vilket följs av ett kort avsnitt om hur vi kommer att gå 

tillväga under analysens gång. Efter det följer ett avsnitt om studiens material där urval och 

dess avgränsningar diskuteras. 

 

6.1. Kvalitativ textanalys 

Kvalitativ textanalys går ut på att grundligt läsa textens delar, helhet samt den kontext som 

den ingår i. Ett viktigt skäl till att använda kvalitativ textanalys är att textens helhet inte alltid 

är summan av textens delar, att vissa delar anses viktigare än andra. I kvalitativ textanalys är 

det därmed helheten som hamnar i fokus. Ett annat skäl till att använda sig av denna metod är 

att textens mening ligger dold under ytan och avslöjas bäst genom djupläsning av texten. Det 

centrala inom kvalitativ textanalys handlar om "att läsa aktivt, att ställa frågor till texten och 

att se efter om texten, eller man själv, kan besvara dessa frågor". (Esaiasson, Gilljam, 

Oscarsson & Wängnerud, 2007, s. 237) 

 

Det finns ett speciellt sätt att se på texter när det kommer till samhällsvetenskapliga studier. 

Detta är att texter relaterar till människor och grupper av människor på varierande sätt. 

Människor är både skapare och mottagare. Texter speglar föreställningar, medvetna och 

omedvetna, som finns i miljön där texten skapats. Makt är en av de företeelser som texterna 

speglar, reproducerar eller ifrågasätter. De kan användas för att undersöka relationer mellan 

individer eller grupper som befinner sig utanför texterna. Det är genom att betrakta detta som 

texterna blir samhällsvetenskapligt intressanta. (Bergström & Boréus, 2012) 

 

6.1.1. Gestaltning som metod 

När det kommer till att identifiera gestaltningar i nyheter finns det två stycken förhållningssätt. 

Det ena sättet är induktivt och då analyseras materialet utan att ha redan definierade 

nyhetsgestaltningar i åtanke. Gestaltningarna framkommer då under analysens gång. Det 

andra sättet är deduktivt och då undersöks gestaltningar som tidigare definierats och 

operationaliserats. (de Vreese, 2005) 

 

Vi har i denna studie valt att använda oss av ett induktivt förhållningssätt då vi inte vill 

begränsa oss till redan definierade nyhetsgestaltningar ifall vi skulle ha missat att inkludera 

några gestaltningar som senare framkommer i vårt studerade nyhetsinnehåll. 
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Tankard (2001) föreslår elva fokuspunkter att använda för att identifiera och mäta 

nyhetsgestaltningar: (1) rubriker (headlines); (2) underrubriker (subheads); (3) bilder 

(photos); (4) bildtexter (photo captions); (5) ingresser (leads); (6) urval av källor (source 

selection); (7) urval av citat (quotes selection); (8) utdragna citat (pull quotes); (9) logotyper 

(logos); (10) statistik och diagram (statistics and charts); (11) avslutande påståenden och 

paragrafer (concluding statements and paragraphs). Enligt de Vreese (2005) är detta den mest 

omfattande empiriska metoden kring gestaltning. 

 

I denna studie har tio av dessa fokuspunkter undersökts, alla förutom logotyper då denna 

fokuspunkt inte är relevant för det valda materialet. Vi har valt att använda oss av Tankards 

fokuspunkter eftersom det är den mest omfattande empiriska metoden (de Vreese, 2005). 

Samtidigt har det gett oss tydliga konkreta punkter att undersöka när det kommer till 

gestaltning, vilket är en metod där helheten ska analyseras och fokuspunkter kan vara svåra 

att bestämma. 

 

6.2. Tillvägagångssätt 

Vi började med att gå igenom fokuspunkterna var för sig i varje artikel med hjälp av vårt 

analysschema (se bilaga) och noterade ordval och associationer samt underliggande 

betydelser. Först i det ena fallet och sedan det andra. Efter det lästes också alla artiklarna och 

ordval och underliggande betydelser noterades. Vi tittade på värdeladdade ord, som innebär 

ord som för med sig starka associationer eller känslor, intressanta ord, vilket betyder specifika 

ordval som stod ut för oss men inte var direkt värdeladdade, och ord som kopplas till terrorism, 

både explicita ord och sådana där paralleller dras till terrorism, som dåd, attentat och 

självmordsbombare. Sedan diskuterades de ordval och betydelser som framträtt i helheten när 

det kom till var och ett av fallen. Dessa diskussionsämnen blev sedan kategorier som gjordes 

om till gestaltningar. Likheter och skillnader i gestaltningar mellan fallen diskuterades och 

noterades sist. 

 

6.3. Material 

Materialet till analysen kommer från Dagens Nyheter och Aftonbladet och gäller de första tre 

följande dagarna efter de två fallen (12-14 december 2010 och 23-25 oktober 2015). Totalt 

används 88 artiklar, 50 från nyhetsrapporteringen kring fallet i Stockholm, och 38 från fallet i 

Trollhättan. Artiklarna hittades genom Retriever Media Archive. Tidningarna från de berörda 

dagarna genomsöktes i helhet, sida för sida. Alla sidor letades igenom i båda tidningarna från 



25 
 

de totalt sex dagarna, tre från fallet i Stockholm och tre från Trollhättan, och de nyhetsartiklar 

som var direkt anknutna till de två händelserna valdes ut. 

 

I denna studie undersöks nyhetsinnehållet i det traditionella mediet pressen då forskning tyder 

på att allmänheten vid kriser vänder sig till etablerade medier för att de litar mer på dessa 

(Rosenstiel, 2008). Anledningen till att vi valt att fokusera på tryckt press är för att 4,4 miljoner 

av 5,5 miljoner tidningsläsare läser tidningen på papper (TU, 2015). Detta indikerar att 

majoriteten av läsarna väljer papperstidningar, vilket ger dem en stor chans till påverkan. 

 

6.3.1. Urval och avgränsningar 

De tidningar som analyseras valdes då de är två av Sveriges största. Dagens Nyheter är den 

största morgontidningen i Sverige av betaltidningarna, och Aftonbladet är den största 

kvällstidningen av betaltidningarna (TU, 2015). Därmed antas de berörda tidningarna nå och 

i och med det påverka en stor publik. Dagens Nyheter och Aftonbladet har även olika 

ställningar politiskt då Dagens Nyheter är oberoende liberal medan Aftonbladet är oberoende 

socialdemokratisk vilket ger en bredare bild av vilka gestaltningar som används när termen 

”terrorist” återfinns i innehållet jämfört med när termen inte används. Faktumet att det är en 

morgon- respektive kvällstidning innebär även att de för olika typer av journalistik vilket ger 

en ännu bredare syn på de två fallen. 

 

De dagar som undersöks valdes eftersom den inledande fasen är avgörande för att bestämma 

gestaltningar (Falkheimer & Olsson, 2015). Under de första dagarna är dessutom 

informationen ofta oviss och spekulationer sker i större utsträckning. Många använder sig även 

av tidningsmediet för att inhämta information om det som skett och allmänhetens åsikt 

influeras lätt, vilket gör att gestaltningarna under den inledande fasen är speciellt relevanta att 

studera (Falkheimer & Olsson, 2015). 

 

Nyhetsartiklar används i studien då de är menade som objektiva och informativa till skillnad 

från opinionsmaterial som krönikor och ledare vilka är mer subjektiva och tyckande. 

Tidningarnas förstasidor ingår även i analysen för att se vad som där står i fokus. Däremot 

utesluts notiser då de inte tillför samma mängd av information som större nyhetsartiklar. 
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6.4. Metodreflektion 

Denna studie är en kvalitativ analys som avser att studera nyhetsinnehållet om terrorism och 

då vi är två personer med förförståelse kring ämnet påverkar detta vår analys. Eftersom 

kvalitativ forskning handlar om att tolka kan en kvalitativ studie aldrig vara fullständigt 

objektiv, hur kritiskt tänkande forskarna i fråga än ämnar vara (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson 

& Wängnerud, 2007). Därför påverkas studien indirekt av våra erfarenheter och ställningar 

som personer. Vi har gått in i analysen med så lite förutfattade meningar som möjligt, men 

omedvetet kan vår redan kritiska syn på hur terrorism ofta framställs som ett muslimskt 

fenomen påverka att vi till exempel ser saker som inte är där. Detta har vi dock motarbetat 

genom att läsa texterna så ingående som möjligt och notera värdeladdade ord och termer och 

så systematiskt som möjligt urskilja en analys. 

 

6.4.1. Reflektion över insamlingsmetoden 

Då vi båda gick igenom alla sidor från tidningarna under de berörda dagarna var för sig har vi 

troligtvis inte missat att inkludera några artiklar i vårt material. Om det mot förmodan var så 

att en av oss missat en artikel hade den andre av oss noterat den. Det som dock kan ske är att 

vi möjligtvis kategoriserat vissa artiklar som något annat än de är, att till exempel en 

nyhetsartikel klassificerats som krönika och blivit kasserad innan analysen påbörjats. Detta är 

dock väldigt osannolikt då vi båda bedömt vad som klassas som nyhetsartikel och vad som inte 

gör det, och då till exempel krönikor ofta har ett annat upplägg än nyhetsartiklar, med tydligare 

avsändare och en annan layout, är det svårt att missta dem för något annat än just krönikor. 

Vi valde även att använda oss av alla artiklar under de berörda dagarna som handlade om 

händelserna då vi ville få en bra överblick av rapporteringen. Vi hade kunnat använda oss av 

ett slumpmässigt urval för att minska på materialet, men då hade vi inte fått en fullt korrekt 

bild av händelserna, varför vi som sagt valde att inkludera alla nyhetsartiklar. 

 

6.4.2. Reflektion över analysmetoden 

Under vår analys kunde vi läst igenom artiklarna än fler gånger, för att få en djupare förståelse 

för materialet då vissa element endast framkommer vid upprepade genomläsningar. Vi läste 

dock igenom artiklarna så många gånger vi kände behövdes, till vi inte fann mer information, 

och detta ska räcka. Vi valde att utforma våra gestaltningar efter analysen, istället för att utgå 

ifrån bestämda gestaltningar från första början. Detta kan betyda att vi hade en annan blick 

under analysens gång än om vi utgått från färdiga gestaltningar. Med redan förutbestämda 

gestaltningar hade vi kunnat kategorisera innehållet annorlunda eller sett material som nu går 

under en gestaltning som något annat. Vi står dock fast vid att den induktiva analysmetoden 
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där gestaltningarna hittas under analysens gång fungerade bäst då vi annars hade kunnat 

fastna i ett tankesätt och inte kunnat tänka utanför ramarna. Vi är dock medvetna om att 

specifika gestaltningar kan ha förbisetts eller utelämnats och att analysen inte kan reflektera 

materialet fullt ut, men de gestaltningar som återfunnits är de mest framträdande. 
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 Resultat 

I följande kapitel redovisas resultaten för våra frågeställningar. För den första frågeställningen 

är resultaten kategoriserade under respektive fall och sedan presenterade tematiskt efter de 

gestaltningar som hittats. Resultaten för den andra frågeställningen är redovisade i en 

jämförelse mellan gestaltningarna i de två fallen. 

 

7.1. Självmordsbombningen i Stockholm 2010 

Gärningsmannen som utomstående  

Gärningsmannens brev publiceras inte i helhet någon gång, däremot används delar av det ett 

flertal gånger i både Dagens Nyheter och Aftonbladet. Då används rubriker som ”Hot mot 

Sverige” (D4) och brevet beskrivs vara adresserat till Sverige och hela det svenska folket. Dådet 

skrivs om som en ”islamistisk hämndaktion” (A11) mot allt det som är svenskt och Aftonbladet 

skriver: 

 

"Det handlar om ett generellt straff mot det svenska samhället" (A7) 

 

Gärningsmannen blir då en utomstående, någon som attackerar utifrån, även fast han själv 

vuxit upp i Tranås och därmed kan ses som svensk. Artiklarna framställer honom som islamist 

och terrorist och insinuerar att detta gör honom till något annat än svensk. Detta förstärks i 

citat som säger att han ger sig på ett helt folk (D19) eller som frågar hur han kunde göra så mot 

Sverige, landet som tagit hand om honom (A15).  

 

Gärningsmannens identitet som muslim gör honom även till en utomstående i och med att till 

exempel andra muslimer uttalar sig om att de inte accepterar våldet (A23), som om de pratar 

för hela det muslimska folket men inte för gärningsmannen. Aftonbladet visar även upp hur 

män med invandrarbakgrund känner sig utstirrade och misstänkliggjorda efter händelsen. I 

en artikel säger en man att: 

 

"Det som hänt drabbar tyvärr alla muslimer. Det är klart att man känner att vissa är 

mer misstänksamma nu" (A31) 

 

En felaktigt agerande muslim påverkar alltså alla andra muslimers liv. En muslimsk ledare 

menar också att dådet kan leda till ökad polarisering (A23), vilket ytterligare förstärker 
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muslimer i stort som utomstående men också gärningsmannen som utomstående från både 

det svenska och muslimska samhället.  

 

Gärningsmannen som en av oss  

Utöver att gärningsmannen på flera sätt beskrivs som utomstående, ses han även som en av 

oss, som vem som helst. Detta syns bland annat på hur tidningarna talar om hans hemstad 

Tranås och hans familjeliv.  

 

Gärningsmannen beskrivs som en vanlig kille, en schyst kompis, och som någon som ”var som 

alla andra” (A7). I gymnasiet hade han bra betyg, spelade basket och festade och drack öl med 

sina kompisar (A15). Han kom till Sverige när han var tio år och hans familj bosatte sig i Tranås 

där han också växte upp. Där kom han enligt en bekant snabbt in i det svenska samhället och 

var under den hårda ytan en bra kompis. Han hade gott självförtroende och var populär och 

enligt en lärare talade han ”utmärkt svenska och hade inga konstigheter för sig” (A15). 

Tidningarna skriver hur han var en vanlig hederlig person med många vänner. En kvinna som 

gick i samma klass som gärningsmannen säger till Aftonbladet: 

 

"Gud vad trevlig han var: glad, lättsam, inga konstigheter. Jag märkte aldrig att det 

skulle vara något konstigt med honom" (A15) 

 

Hans familj beskrivs även som trevlig. Han var en familjefar och hade fru och tre barn. Frun 

är enligt en granne levnadsglad och har alltid ett leende över, och när grannen träffade frun 

några dagar innan dådet var hon pigg och på bra humör. Dessutom hade paret fått grannen att 

känna sig välkommen när hon flyttade in, och bjudit henne på både lunch och middag 

(A15). Gärningsmannen beskrivs ett flertal gånger som en vanlig kille, som vem som helst, och 

som någon som hade ett vanligt liv i Tranås (A7, A15, A16, D15). Han var hjälpsam och öppen 

och skaffade lätt vänner (D14). Några bekanta beskriver dock hur han förändrades när han 

flyttade till England, samtidigt som personer i England menar att han snabbt blev populär i 

samhället med sitt öppna och vänliga sätt. En person som mötte gärningsmannen nära inpå 

dådet menar att han verkade pigg och nöjd med livet (D15). Personen som sålde 

gärningsmannen bilen han någon vecka senare sprängde i Stockholm lade inte märke till något 

särskilt med honom, och påpekar att han var propert klädd i tröja och vanlig vinterjacka. Han 

beskriver också hur gärningsmannen betedde sig för Aftonbladet: 

 

"Det var inte så att han var nervös eller spänd. Han verkade inte tuff och hård, inte 

mot mig i alla fall" (A16) 
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Gärningsmannens dåd som potentiellt värre  

Ett tydligt framträdande mönster under alla tre dagar efter händelsen är att fokus ligger på hur 

mycket värre attacken kunde ha blivit om allt gått som gärningsmannen hade tänkt sig. Både 

DN och Aftonbladet nämner många gånger hur nära explosionerna skedde julshoppande 

människor (A2, A3, A4, A11, A13, A14, A20, A21, D7, D9). Att Drottninggatan, som till exempel 

beskrivs som ”en av Stockholms mest trafikerade shoppinggator” (A4), var full av människor 

och att dådet skedde mitt i julhandeln förstärks även av bilder i tidningarna föreställande den 

nämnda gatan full av folk (A14, D6, D11). Aftonbladet skriver: 

 

"Bilen stod parkerad på Olof Palmes gata, precis i korsningen till Drottninggatan som 

är Stockholms mest välbesökta promenad- och shoppinggata. Men ingen person 

verkar ha skadats i samband med explosionen" (A4) 

 

Journalister i Aftonbladet skriver även att det kunde blivit en ”massaker” (A2, A5) och frågar 

sig hur nära ett blodbad mitt i julrusningen det faktiskt var. Trots att endast gärningsmannen 

själv dog beskrivs händelsen som ”ett blodigt terrorkaos” (A14). Dåvarande utrikesminister 

Carl Bildt skrev strax efter dådet på Twitter om hur det var ett ”försök till terrorattack” som 

”kunde slutat riktigt katastrofalt” (A11, D10), och detta uttalande upprepas ett flertal gånger 

och diskuteras på olika vis. Det spekuleras även om hur många som hade dött om bomberna 

hade exploderat som de skulle, med experter som gissar att hundratals hade dödats och ännu 

fler skadats (A9, A29). 

 

Bägge tidningarna nämner även att det fanns sprängämnen kvar som inte detonerat, och att 

endast en av sex bomber sprängdes (A9, D6). De spekulerar dessutom i om gärningsmannen 

var en amatör och att det kunde gått mycket värre om han var ett proffs på att bygga bomber 

(A9). I en senare artikel dementerar de dock att han var en amatör och menar att bomberna 

var mycket värre än väntat och att gärningsmannen visste precis vad han höll på med (A29). 

Hans attentat beskrivs som välplanerat och han som ”synnerligen välutrustad med 

sprängmedel” (D13). De spekulerar flera gånger om vad gärningsmannens plan var och var han 

egentligen hade tänkt placera ut bomberna och spränga sig själv, till exempel på tågstationen 

eller i ett stort varuhus (D13). De menar att tre bomber skulle orsaka stor förödelse på tre olika 

folktäta platser. DN skriver: 

 

"28-årige Taimour Abdulwahab var ”synnerligen välutrustad” med sprängmedel när 

han i lördags anlände till Stockholms city. Troligen skulle han spränga bomber på tre 
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olika platser. Att han inte lyckades ha ihjäl någon annan än sig själv verkar bero på 

tillfälligheter" (D13) 

 

I flera artiklar intervjuas människor som var på platsen när gärningsmannen sprängde sig 

själv. Deras upplevelser beskrivs som en ”mardröm” (A30) och de var ”bara meter från 

bombmannen” (A14) eller ”några meter i från explosionen” (A30). Att dessa personer inte 

skadades eller dog ses alltså som en slump. På grund av tillfälligheter uteblev den planerade 

massakern och endast gärningsmannen dog, men att det kunde ha gått mycket värre är 

tydligt i både DN och Aftonbladet.  

 

Gärningsmannen som terrorist och som del av något större  

Denna kategori inbegriper ordval och begrepp som direkt kopplas till terrorism men även det 

som visar att gärningsmannen är del av något större, som en organisation eller nätverk. Detta 

kopplas nämligen även det till terrorism, ibland direkt och ibland indirekt. 

  

Över huvud taget beskrivs gärningsmannen från dag 2 som terrorist, i både DN och 

Aftonbladet med hjälp av ord som ”terror”, ”terrorattack” och ”terrorhandling” (A13, A14, A15, 

A17, A18, A19, A20, A21, A22, D5, D6, D9, D10). Redan första dagen benämns dock dådet som 

terrorism i några av Aftonbladets artiklar (A4, A8, A11, A12), men framför allt kopplas 

händelsen under den första dagen till höjd terrorberedskap i Sverige och kommenteras av 

terrorexperter, fastän händelsen endast beskrivs som explosioner, attack och gärningsmannen 

som möjlig självmordsbombare. Dåvarande utrikesminister Carl Bildts uttalande på Twitter 

nämns dock, och då han beskriver händelsen som en ”terrorattack” (A11, D10) låter sig även 

tidningarna göra detta i vissa fall. Följande dagar kopplas dådet genomgående till andra 

terrorattacker, bland annat de i London 2005 (A10, A15), och gärningsmannens hemstad 

Luton i England beskrivs som ”terrorismens näste” (A15, A18) . Där rekryterar al-Qaida nya 

medlemmar och extremistiska predikanter besöker moskéerna. Aftonbladet skriver: 

 

"Staden Luton är ökänd för sin koppling till terrorismen. Här rekryterar grupper 

inom al-Qaida unga män och nätverkens utsända sägs ofta besöka moskén för att 

dela ut flygblad" (A15) 

 

Inför det tidigare nämnda dådet i London 2005 samlades dessutom terroristerna i Luton, 

vilket gör att staden benämns som en ”samlingsplats för förberedelser inför attentaten” 

(A15) och en samlingsplats för muslimska extremister. Gärningsmannens kopplingar till Luton 

blir ett fokus för Aftonbladet redan andra dagen. Det skrivs om hur gärningsmannen flyttade 
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dit och förändrades, att han måste ha blivit hjärntvättad där och att han blev radikaliserad 

(A15). Andra terrorister som kommer från Luton radas även upp. Han hade ingen känd 

kontakt med islamister eller al-Qaida, men ändå kopplas han ihop med dem. Ett flertal gånger 

nämns även att han utförde jihad, heligt krig, och att han troligtvis tränats inför dådet i 

Pakistan eller Irak (A18, A28). Enligt tidningarna var han även uttalat extremistisk och visade 

tydligt sina islamistiska åsikter på Facebook (A7, A15, A18) och även inför människor i en 

moské i Luton (A26, D14). Ändå blev han av personerna i den nämnda moskén utkörd, för att 

han var för extremistisk även för andra Luton-bor.  

 

Under alla de tre dagarna diskuteras det om självmordsbombaren hade några medhjälpare. 

Experter menar att det är troligt att han inte utförde sin handling själv, då personer likt honom 

behöver hjälp med att bygga bomber, samt tränas och psykiskt förbereda sig inför dådet (A8, 

A28, D13). Flera muslimska ledare som intervjuas hoppas att det är ”en isolerad händelse som 

inte ingår i ett större sammanhang” (A6) och menar att man inte kan veta om det är en ensam 

person som tappat greppet om verkligheten eller om det handlar om något mycket allvarligare, 

vilket pekar på att gärningsmannen troligtvis ingår i något större och att det är mindre troligt 

att han agerat ensam. Hans möjliga kopplingar till nätverk ses dessutom som mycket 

allvarligare än om han utfört dådet på egen hand. FBI kallas även in för att hitta möjliga 

kopplingar till terrororganisationer (A27) medan Säpo jagar medhjälpare i hela världen, men 

framför allt i Mellanöstern (A28). I gärningsmannens hem letar en insatsstyrka efter fler 

misstänkta, med vapen dragna och med bombexperter på plats för att hitta möjliga spår av 

sprängmedel (A17). Utredarna utgår enligt både DN och Aftonbladet från att gärningsmannen 

fått hjälp och att han tränats av den islamistiska organisationen Islamiska staten som står nära 

al-Qaida. Aftonbladet skriver: 

 

"Taimour Abdulwahab ska ha tränats inför attacken av en islamistisk organisation 

med al-Qaida-kopplingar" (A28) 

 

Det upprepas många gånger att en självmordsbombare inte agerar ensam och att 

gärningsmannen troligtvis fått stöd av grupper utomlands. Säpo menar även att det finns ett 

kvarvarande hot efter dådet i Stockholm och det talas explicit om ett hot från islamistisk 

extremism (A11). Gärningsmannen blir därmed del av något större då hotet inte bara kommer 

från honom utan även andra likasinnade. Bevakningen och Polisens närvaro ökas även i 

Stockholm city och ett tiotal helikoptrar bevakar från luften under de kommande dagarna efter 

händelsen, då de inte kan utesluta ytterligare terrordåd (D7).  
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Gärningsmannen som ensam galning  

Gärningsmannen beskrivs inte enbart som del av något större utan även som en enstöring som 

utfört ett vansinnesdåd på egen hand.  

 

Enligt personer som kände gärningsmannen förändrades han efter att han flyttade till 

England. Han blev där annorlunda och en vän säger till Aftonbladet: 

 

"När han kom på besök i Tranås ville han inte prata med folk och gick inte ut lika 

mycket som förut. Jag tänkte att han hade förändrats, han kanske inte trivdes med 

folk. Han ville inte prata mer än korta stunder" (A15) 

 

Samma vän ansåg även att gärningsmannen ljög om vad han jobbade med i England och 

märkte att något inte stämde. Gärningsmannen beskrivs också av personer han träffade i 

England som vänlig men privat, då han mest höll sig för sig själv (A26, D14). Det talas även om 

hur gärningsmannen hamnade fel och hur han gick från att vara en vanlig trebarnsfar till att 

bli en terrorist (A15). Han beskrivs som någon med en förvrängd verklighetsuppfattning (A23) 

och experter kallar honom en ”extrem islamist som i nuläget verkar ha opererat ensam” (A31). 

Flera menar även att det inte går att förhindra liknande dåd då det alltid kommer att finnas 

galna människor likt gärningsmannen som gör galna saker (A31), vilket pekar på att motivet i 

det fallet ses som galenskap snarare än en islamistisk terrorism. 

 

Gärningsmannen som religiös  

Mycket fokus läggs på det faktum att gärningsmannen var religiös, specifikt muslim. Detta är 

en gestaltning som endast sker i Stockholm och inte återfinns i fallet i Trollhättan. 

 

Gärningsmannens hotbrev, där han själv talar om ett krig mot islam och förnedrandet av 

profeten Muhammed samt vädjar till alla muslimer i Sverige, diskuteras första dagen (A3, D4) 

och sedan fortsätter båda tidningarna på det spåret. Bland annat ses dådet som en islamistisk 

hämndaktion (A11) och det talas om att gärningsmannen handlade i islams namn (A3, D13) 

och att han var religiös och arg (A7). En muslimsk vrede nämns också (D19). Hans intresse för 

religion ska även ha blivit större under de senaste åren, något som hans vänner märkte av. En 

vän säger i en artikel i Aftonbladet: 

 

"Vi tappade kontakten när han flyttade till England, men jag har hört att han senare 

blev mer och mer religiös" (A15) 
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Detta kopplas till radikal islamism. Han kallas extremreligiös då han spridde radikala religiösa 

åsikter och filmer med islamistiska budskap genom Facebook (A8). Allt som allt framställs han 

som mycket religiös, och hans alltmer religiösa livsstil gör i sin tur att han blir utmålad som en 

tydlig självmordsbombare. Hans ilska kopplat med islam är det som enligt tidningarna skapar 

terroristen.  

 

Flera muslimska ledare för olika organisationer och muslimer på gatan får även uttala sig. 

Bland annat skriver Aftonbladet under dag 1 om en ”sorg hos Svenska islamska förbundet” 

(A6), som att den gruppen av muslimer kollektivt känner en skuld eller måste ursäkta att en 

annan muslim utfört ett terrordåd. Under de andra två dagarna får även personer från Svenska 

muslimer för fred och rättvisa och Islamiska förbundet i Sverige uttala sig om händelsen och 

Aftonbladet skriver att: 

 

”muslimer är bedrövade över självmordsbomben” (A23) 

 

Samtidigt intervjuas islamistledaren i Luton där gärningsmannen bott, och han menar att 

eftersom han är muslim är det klart att han tror på jihad. Han vill även införa sharia, 

islamska lagar, i Europa (A25). Gärningsmannen i Stockholm träffade enligt samma artikel 

aldrig islamistledaren, men ändå kopplas de ihop och den mannens islamistiska åsikter får tala 

för gärningsmannen.  

 

7.2. Skolattacken i Trollhättan 2015  

Gärningsmannen som utomstående  

Gärningsmannen kom själv från Trollhättan men ändå beskrivs dådet som något som kommer 

utifrån med beskrivningar som att mördaren ”tog sorgen till Trollhättan” (D20) och att 

”mardrömmen” (D21) slog till mot Trollhättan. Det talas även om ett helt Trollhättan som 

sörjer och Aftonbladet skriver: 

 

"Trollhättan är en stad i sorg efter de brutala morden på Kronans skola i torsdags" 

(A28) 

 

Detta utan någon kommentar om att även gärningsmannen kom från den sörjande staden. 

Händelsen beskrivs även som en attack mot Sverige och som något som är riktat mot hela 

samhället (D24). Sverige ska enligt tidningarna enas och ses som ett (A41, D26). Landet ska 

hålla samman och stå för de värderingar som landet blivit känt för (D26). Förutom att 
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gärningsmannen blir till en utomstående för Trollhättan och Sverige som helhet blir han även 

det för skolan Kronan då han inte hade någon relation till skolan före dådet. Han gick inte i 

skolan utan valde specifikt ut den för attacken då det där fanns många elever med 

invandrarbakgrund (A34, D21). Därmed blir han i tidningarna en ond kraft som kommer 

utifrån och attackerar på flera olika plan. 

 

Gärningsmannen som en av oss  

Gärningsmannen framställs återkommande som en vanlig person då han enligt bekanta var 

snäll mot alla och trevlig. Hans skolkamrater menar att ”han var en av de absolut lugnaste på 

hela vår skola” (D29) då han var lugn och tystlåten och ”absolut inte mobbad” (A49). Enligt 

lärare var han en duktig och artig elev som aldrig var våldsam (A49). Han ”ställde aldrig till 

med något och gjorde inte en fluga förnär” enligt en bekant (D29). Dessutom hade 

gärningsmannen ett stort musikintresse som DN menar delades med hundratusentals andra, 

vilket gör honom till en i mängden. DN skriver: 

 

"Släktingar, vänner och bekanta säger samstämmigt till DN att de aldrig skulle ha 

kunnat föreställa sig att den ostraffade och hittills fredlige Anton Lundin var kapabel 

att utföra våldsdåd som dessa" (D29) 

 

Han beskrivs också som någon som inte hade något konstigt för sig. En granne beskriver hur 

han tidigare varit lite annorlunda men några månader innan dådet blev mer vanlig då han 

klippte sitt långa hår och började klä sig i jeans och gymnastikskor och blivit mer vuxen (A48). 

Grannen säger även att han var som vem som helst (A48). Bilder på gärningsmannen 

förstärker även beskrivningen av honom som en helt vanlig person, då han, förutom på bilder 

från attacken, porträtteras som en vanlig ung svensk kille. 

 

Gärningsmannens dåd som potentiellt värre  

I fallet i Trollhättan dödades tre personer, vilket i sig är en fruktansvärd händelse. Samtidigt 

målar både DN och Aftonbladet upp en bild där dådet kunde blivit ännu värre.  

 

Gärningsmannen kallas från första stund ”mördare” (D20), händelsen en ”mardröm” (D21) 

och dagen en ”svart dag för Sverige” (A41, D20, D24). Flera gånger nämns dey dock hur 

händelsen kunde ha slutat mycket värre, bland annat då DN antyder att fler kunde attackerats 

när tidningen citerar förundersökningsledaren: 

 

"Just innan gärningsmannen dök upp på skolan fanns det en förskoleklass i entrén. 

Som tur var hann de in i klassrummet" (D21)  
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Att barn befann sig i skolan gör att dådet beskrivs som ”djupt tragiskt” och ”ofattbart” (D23), 

men tack vare elevassistenten som dog under attacken räddades flera elever från 

gärningsmannen. Elevassistenten beskrivs många gånger som en hjälte som gjorde allt för att 

skydda barnen och som offrade sig själv för att rädda andra (A36, A40, A44, D30, D36). Då 

han räddade flera barn undan mördaren blir han i kontrast till gärningsmannen en tydlig 

hjältefigur som förstärker det ”avskyvärda våldsdådet” (D24).  

 

Flera elever som mötte gärningsmannen i skolan pratar om sina upplevelser. En flicka som 

fotograferade sina kompisar tillsammans med gärningsmannen säger att de ”rusade 

skräckslagna” när mannen jagade dem genom skolan efter att bilden togs (A38). 

Gärningsmannen var bara några meter från dem och flickans pappa beskriver sina känslor för 

Aftonbladet: 

 

"Jag är så rädd, hon var en meter från döden" (A38) 

 

En 11-årig flicka beskriver hur gärningsmannen försökte ta sig in i klassrummet hon befann 

sig i men läraren räddade barnens liv genom att låsa dörren (A39). En annan elev talar om hur 

gärningsmannen knackade på dörren till klassrummet och högg ner pojken som öppnade, 

varpå han gick därifrån utan att säga ett ord (A39). Eleven beskriver det som att 

gärningsmannen kunde dödat dem alla men han bestämde sig för att gå åt ett annat håll (A39). 

Polisens insats beskrivs även den som livräddande, då deras snabba agerande enligt 

tidningarna sannolikt räddat flera från att bli drabbade (A36, A41). 

 

Gärningsmannen som terrorist och som del av något större  

Kopplingen till terrorism är inte lika stark för detta fall som det är för självmordsbombningen 

i Stockholm. Däremot finns kopplingen ändå där, och gärningsmannen beskrivs som en del av 

något större vilket kan tolkas som en del av organisationer och nätverk, och därmed även 

möjlig terrorism. 

 

Gärningsmannen kopplas samman med liknande brott, andra hatbrott och skolattacker (D21, 

D27, D31, D32, D33). Dessutom talas det om en våg av hot (A35, D23), en våg som 

gärningsmannen är en del av. Trollhättan som stad har även drabbats av hatbrott förut, vilket 

gör att staden blir benämnd ”rasiststad” (D36) och gärningsmannen jämförs med de mörka 

krafterna och rasisterna i staden (D31). Sällan används ord som tydligt pekar mot tolkningar 

som terrorism, men dådet förknippas med andra terrorattacker, som de i Norge 2011 (D31, 

D33) och Köpenhamn 2015 (D32). Det är specifikt det norska terrordådet som fallet i 
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Trollhättan jämförs med, då gärningsmännen och deras attacker hade mycket gemensamt. DN 

skriver: 

 

"Om han har inspirerats direkt av Breivik är för tidigt att säga, men det finns mycket 

gemensamt mellan de två" (D33) 

 

Båda gärningsmännen hade till exempel högerextrema åsikter och utförde sina dåd med målet 

att minska invandringen. Deras starka förakt mot invandrare ses som de främsta motiven till 

attackerna. Dessutom bar båda vid dåden uniformer. Bägge sågs även som ensamma personer 

som levde stora delar av sina liv vid datorskärmen. Slutligen utfördes även dåden för att sätta 

skräck i befolkningen. En man som förlorade sin son under attackerna i Norge ser stora 

likheter mellan de två händelserna. Han menar att det är omöjligt att bygga bort risken för 

terrordåd, och kopplar direkt dådet i Norge till det i Trollhättan (D33). Trots att ingen av 

tidningarna explicit benämner dådet som terrorism tar de del av terrorexperters åsikter (A35) 

och jämför gärningsmannen med till exempel IS-anhängare (D29). Händelsen kallas dock 

explicit ”dåd” (A34, A43, A48, A49, D20, D21, D24, D25, D26, D29, D33, D34, D35) och 

”attentat” (A45, A48, D36), vilket kan kopplas till ”terrordåd” eller ”terrorattentat”, utan att 

specifikt använda ordet terror. 

 

Gärningsmannen som ensam galning  

Gärningsmannen framställs ofta som ensam. Han ”höll sig mest för sig själv” och ”var i sin 

egen värld” enligt de som kände honom (A34). Han var tillbakadragen och beskrivs som någon 

som spelade mycket dator. 

 

Vänner från skolan beskriver gärningsmannen som tyst och som någon som inte sa så mycket 

(A34), troligtvis då han hade dåligt självförtroende (D29). Han kunde inte hålla ögonkontakt 

under en längre stund och han var en iakttagande person som hade det svårt socialt 

(A49). Flera personer säger även att han hade en speciell stil (A34, A48), vilket förstärks av ett 

klassfoto där han sticker ut (A34). De resterande på bilden har kostym och kort hår medan 

gärningsmannen har endast ljus skjorta och långt hår, vilket gör honom till annorlunda. Han 

kallas även för psykiskt sjuk. En expert menar att den typen av personer med grova psykiska 

problem har svårt att skaffa sig skjutvapen, och att gärningsmannen endast hade stickvapen är 

tur (A35). En psykiatriprofessor menar att gärningsmannen med stor sannolikhet känt sig 

osedd och utanför och att han troligtvis varit i ”ett deprimerat tillstånd väldigt länge” (D29). 
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Han passar enligt professorn in på en typ av gärningsmän som är udda men med ett vänligt 

sätt. DN skriver: 

 

"Enligt Marianne Kristiansson är det uppenbart att Anton Lundin Pettersson lidit av 

någon form av psykisk störning, men hon vill undvika att spekulera" (D29) 

 

Hon säger också att gärningsmannen börjat se på döden med andra ögon, där döden blir något 

positivt. Hans dåd beskrivs dessutom som ”en galen mans verk” (D31, D36) och som en 

”besinningslös attack” (A43) och ett ”vansinnesdåd” (D25, D31). Under dådet ska han inte ha 

sagt något, men hans kroppsspråk gav enligt en utredare ”uttryck för att vara exalterad” när 

han högg mot eleverna (D29), vilket ses som ett udda beteende. Enligt en granne verkade 

gärningsmannen även ovanligt glad dagarna innan dådet, då han annars ofta var trött och 

tittade ner i marken men då log och hejade glatt (A48). Att gärningsmannen var glad inför 

tanken på att döda andra kan i tidningarnas rapportering ses som ett tecken på att han var 

psykiskt sjuk. För att ännu förstärka bilden av gärningsmannen som en galning men samtidigt 

en terrorist citeras en person som var närvarande under attacken, som säger ”så fort det är en 

svensk gärningsman kallas han psykiskt sjuk, men är det en invandrare är det en terrorist” 

(A40).  

 

Gärningsmannens dåd som hatbrott  

Denna gestaltning återfinns endast i fallet i Trollhättan, då dådet enligt Polisen var ett tydligt 

hatbrott och detta även bekräftas av tidningarna. Fallet i Stockholm ses inte som ett hatbrott 

och därmed finns det ingen anledning att där titta närmare på den gestaltningen. 

 

Redan första dagen skriver både DN och Aftonbladet om hur motivet kan vara rasistiskt och 

talar om gärningsmannens högerextrema sympatier (A34, A40, D22). Gärningsmannens 

intresse för nazism nämns flera gånger (A34, D22, D29, D33, D38) och han kopplas ihop med 

en del främlingsfientliga personer och organisationer, som till exempel bloggare som uttrycker 

förakt mot islam och invandrare (D22). Tydligast är gärningsmannens hat mot invandrare på 

Facebook och Youtube, där han både delat och gillat filmer med nazistiska och 

rasistiska budskap (A34, D22). Han stödde även Sverigedemokraternas upprop för att stoppa 

invandringen till Sverige (A34). 

 

Det talas om en politisk motivering till dådet på en skola med hög andel utlandsfödda barn och 

båda tidningarna skriver om hur gärningsmannen specifikt valde ut mörkhyade. DN skriver: 
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"Gärningsmannen har selekterat sina offer. De med mörk hy har utsatts för angrepp. 

Han har även mött sådana med ljus hy – de har inte blivit angripna, säger 

förundersökningsledare Thord Haraldsson" (D29) 

 

På grund av detta menar Polisen att det inte finns någon tvekan om att det är ett hatbrott. 

Gärningsmannen lämnade även efter sig ett brev som var tydligt invandrarfientligt och som 

innehöll hatiska budskap mot invandrare (D29). Detta brev beskrivs aldrig i detalj och släpps 

inte i någon av tidningarna. Under dådet bar dessutom gärningsmannen kläder som kunde 

tolkas som inspirerade av nazistuniformer, och symboler som kan tolkas som 

främlingsfientliga (D29). Dessutom kopplas dådet till andra hatbrott, framför allt svenska 

sådana, som brandattentat mot flyktingboenden som skett samma vecka (D21, D26, D34) och 

våldsdåd utförda av nazister (D27).  

 

Gärningsmannen som showman  

Gärningsmannen beskrivs genomgående som en maskerad mördare som spelar en roll och 

som inte ses som verklig, som en showman. Gärningsmannen i Stockholm gestaltas inte på 

detta sätt. Däremot är det en intressant aspekt i fallet i Trollhättan som därmed valts att tas 

upp. 

 

Att gärningsmannen var maskerad påpekas många gånger, och han jämförs med både Darth 

Vader från Star Wars och nazister (A33, A39, D33). Detta förstärks även av att han verkade 

spela en roll som soldat. Aftonbladet skriver: 

 

"Han marscherade som en militär genom korridoren" (A43) 

 

Gärningsmannen spelade även ”halloween-musik” (A38) när han utförde dådet, för att 

ytterligare förstärka rollen. Ett flertal gånger beskriver intervjuade elever hur de trodde att allt 

var ett halloweenskämt (A38, A39, D21), tills gärningsmannen höjde sitt svärd. 

Gärningsmannen poserade även på bild, och flickan som tog bilden trodde att mannen skojade 

eftersom det snart är Halloween medan andra trodde det var ett halloweenskämt som läraren 

planerat (A38, A39). Detta förstärks av fotografiet som många gånger visas upp, där 

gärningsmannen i mask håller armen om två elever medan han håller i det blodiga svärdet 

(A32, A33, A38, A43, A47, A48, D21, D29, D38). En expert menar även att han inte skulle bli 

förvånad om det i efterhand dyker upp filmer, bilder eller inlägg på Twitter där 

gärningsmannen poserar med vapen eller liknande, då många tidigare dåd följts av sådant 

(A35).  
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7.3. Jämförande analys 

Gärningsmannen som utomstående  

Bägge gärningsmännen beskrivs som utomstående, dock på varierande sätt. I Stockholm 

framställs gärningsmannen som ett hot mot Sverige medan det i Trollhättan framför allt 

handlar om ett hot mot staden Trollhättan. Då det i Stockholm ses som ett hot mot hela landet 

snarare än mot staden Stockholm, blir gärningsmannen än mer utomstående och gestaltas som 

någon som inte tillhör Sverige. Hans invandrarbakgrund framhävs därmed ytterligare. Båda 

gärningsmännen beskrivs som utomstående fast de egentligen tillhör de grupper av människor 

som de sägs hota. 

 

Bombaren i Stockholm blir även utomstående bland muslimer då andra muslimer motsätter 

sig både honom och brottet. Det finns inget likvärdigt i Trollhättan då ingen motsvarande 

grupp av människor får uttala sig om det brottet eller motsäger sig gärningsmannen som 

person. 

 

Gärningsmannen som en av oss  

Båda gärningsmännen beskrivs som vanliga personer och som vem som helst. De är trevliga 

och ingen hade kunnat förutsäga att de skulle utföra dåden, speciellt då de verkade lyckliga och 

nöjda med livet nära inpå händelserna. Gärningsmannen i Stockholm beskrevs som en trevlig 

familjefar, glad och hjälpsam, som sedan förändrades till att bli tillbakadragen och privat. I 

Trollhättan gick mannen däremot från att vara ensam och reserverad till att strax innan dådet 

bli mer glad och utåtriktad. Därmed förändrades gärningsmännen i motsats riktning. Bådas 

klädstil diskuteras också. Bombaren i Stockholm beskrivs som propert klädd och 

gärningsmannen i Trollhättan kallas mer vuxen när han byter stil. 

 

Gärningsmannens dåd som potentiellt värre  

Båda fallen beskrivs som något som kunde ha blivit värre, då tidningarna framställer dem som 

sensationella och häpnadsväckande. I Stockholm var det något som gick fel, och det var nära 

ögat att hundratals dog. Händelsen beskrivs som ett försök till terrorattack, och det spekuleras 

i vad som hade hänt om det hade gått som planerat. Attentatet var redan över innan poliserna 

kom dit. I Trollhättan däremot dödade gärningsmannen två personer och skadade flera, men 

ännu fler hade troligtvis dött om inte Polisen ingripit. Med andra ord genomförde 

gärningsmannen i Trollhättan sin attack som planerat till skillnad från gärningsmannen i 

Stockholm. 
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I Trollhättan framställs ett av offren som en hjälte vilket gör att gärningsmannen får rollen som 

skurk. Det skapar tydliga kontraster mellan gott och ont. I Trollhättan var de attackerade 

tvungna att aktivt agera och göra val för att rädda både sig själva och andra. I Stockholm 

handlade det mer om en slump att inte fler blev skadade eller att någon förutom 

gärningsmannen dog, då det inte fanns något att göra för att motverka explosionen. 

 

I bägge fallen kommenterar vittnen händelserna på liknande sätt, med att de var en meter från 

döden eller bara några sekunder från bombmannen. 

 

Gärningsmannen som terrorist och som del av något större  

Gärningsmannen i Stockholm kopplas tydligt till terrorism, andra terrorister och 

terrornätverk, bland annat genom sin hemstad Luton, terrorismens näste. Gärningsmannen i 

Trollhättan kopplas i sin tur till högerextremism och mer löst sammanhängande grupper av 

människor istället för nätverk, till exempel ses han som en del av en våg av hot och mörka 

krafter. Det kopplas över huvud taget mer till något större när det gäller dådet i Stockholm än 

det i Trollhättan och det talas mycket mer om eventuella medhjälpare. Stockholmbombarens 

terrorism kopplas även till religion medan det i Trollhättan inte ens spekuleras om någon 

möjlig religiös åskådning. Båda attackerna är dock politiska. 

 

När det gäller fallet i Stockholm benämns gärningsmannen explicit som terrorist och 

händelsen som terrorism, medan attacken i Trollhättan endast impliceras som terrorism men 

inte explicit kallas så i de artiklar vi undersökt. I opinionsartiklar i bägge tidningarna 

argumenteras det dock för att händelsen i Trollhättan ska kallas terrordåd, vilket har 

observerats under undersökningens gång trots att de artiklarna inte är en del av studien. Två 

exempel på implikationer är att händelsen länkas till Breiviks attacker i Norge 2011 och 

kommenteras av terrorexperter. Det faktum att Trollhättan kopplas till Norge är även en 

skillnad från Stockholm, där gärningsmannen inte kopplas till någon specifik person utan 

endast olika grupper av terrorister. 

 

Gärningsmannen som ensam galning  

I Stockholm var gärningsmannen som sagt en utåtriktad och glad person som sedan 

förändrades och blev det motsatta och började hålla sig för sig själv. Gärningsmannen i 

Trollhättan var utanför och ensam redan innan händelsen nalkades och har enligt bekanta 

alltid varit sådan. Båda fallen beskrivs som vansinnesdåd men i helhet ses förövaren i 

Trollhättan mer som en så kallad galning, som en person med psykiska problem, vilket också 

bekräftas av en professor i psykiatri. I rapporteringen kring dådet i Stockholm finns endast 
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några få antydanden till detta, som att endast galna människor kan utföra liknande dåd, men 

det finns inga direkta kopplingar till psykiska problem. 

 

Gärningsmannen som religiös vs Gärningsmannens dåd som hatbrott  

Dessa två gestaltningar ställs mot varandra då de ses som de respektive gärningsmännens 

motiv. Bombaren i Stockholm framställs konstant som en religiös muslim och det är ett 

genomgående fokus på religion vilket det inte är vid dådet i Trollhättan. Vilken möjlig religion 

gärningsmannen i Trollhättan tillhörde diskuteras inte. Attacken i Trollhättan framställs i sin 

tur som ett rasistiskt hatbrott. Där framställs händelsen som grundat i ett politiskt motiv med 

utgångspunkt i högerextremism och nazism medan motivet för bombaren i Stockholm blir 

religionen. Gärningsmannen i Trollhättan ses inte vid något tillfälle som religiös. Andra 

muslimer får även uttala sig kring dådet i Stockholm och hur gärningsmannens handling 

påverkar dem, medan det inte finns någon jämbördig grupp i Trollhättan som får kommentera 

kring attacken. Båda attackerna kommenteras av gärningsmännens respektive vänner och 

grannar, men endast i Stockholm uttalar sig även en grupp människor vars enda koppling till 

gärningsmannen är religionen. 

 

Gärningsmannen som showman  

Gärningsmannen i Trollhättan är maskerad och spelar musik medan han attackerar. Detta gör 

händelsen till ett skådespel där han spelar en roll. Något liknande skådespel finns inte i 

Stockholm. Bland annat trodde vittnen att händelsen i Trollhättan var ett skämt på grund av 

skådespelet, vilket inte skedde i Stockholm. Där fanns det enligt tidningarna inget tvivel om 

att händelsen på något sätt var något annat än en explosion och en självmordsbomb. 
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 Diskussion och slutsatser 

I det här kapitlet diskuteras studiens resultat och knyts samman med syfte, teori och tidigare 

forskning. Följer gör även slutsatser samt vårt bidrag till forskningsfältet och förslag till 

vidare forskning. 

 

8.1. Diskussion 

Bägge gärningsmännen ses som utomstående och blir avhysta från grupper de egentligen 

tillhör. Gärningsmannen från Trollhättan blir avhyst från sin egen stad och ses som en mörk 

kraft som kommer utifrån, medan gärningsmannen med invandrarbakgrund i sin tur blir 

avhyst från gruppen Sverige och inte ses som svensk även fast han vuxit upp i Tranås och bott 

där sedan han var tio år. Mannen med invandrarbakgrund blir därmed utesluten från gruppen 

Sverige medan gärningsmannen i Trollhättan fortfarande ses som svensk trots det 

fruktansvärda han gjort. På detta sätt distanserar sig de svenska tidningarna från 

gärningsmannen och får det att verka som det inte är Sveriges fel att dådet skedde, då 

gärningsmannen egentligen kom från Irak och sedan flera år tillbaka bodde i England. Det är 

människor från andra platser i världen som påverkat och gärningsmannen utförde inte dådet 

i egenskap av svensk, utan snarare muslim, irakier eller Luton-bo. Sverige sätter sig likt USA 

(Powell, 2011) i rollen som en god, oskyldig, kristen nation, när den svenske medborgaren blir 

avhyst och utesluten då han i denna gestaltning främst ses som utländsk muslimsk terrorist. 

Gestaltningen av gärningsmannen förstärker den ofta stereotypa bilden av den muslimska 

terroristen, och påverkar enligt representationsteorin vidare hur samhället ser på den berörda 

gruppen, i detta fallet muslimer. Hade denna uteslutning skett om mannen fötts i Sverige och 

inte Irak? Hade den skett om gärningsmannen i Trollhättan, en så kallad etnisk svensk, hade 

utfört samma självmordsdåd i julrusningen i Stockholm? Och vidare, hade gärningsmannen i 

Trollhättan omedelbart blivit identifierad som terrorist om han var något annat än vit? Detta 

kan vi inte svara på i denna studie, men det tål att tänkas på. 

 

Samtidigt framställs båda gärningsmännen som en av oss, som vanliga människor som 

förändrades till det onda. Framför allt framställs gärningsmannen i Stockholm i större skala 

som någon som blev ond och förändrades till det värre. Även gärningsmannen i Trollhättan 

förändras, men i mindre skala. Å ena sidan betyder gestaltningen där gärningsmännen ses som 

en av oss att vem som helst kan utföra ett liknande våldsdåd när som helst utan att någon i 

deras närhet anar det, å andra sidan krävs det en förändring för att det ska ske. Enligt 

nyhetsrapporteringen var gärningsmännen en gång vanliga medborgare som betedde sig 

precis som alla andra, men någonting hände som gjorde att de blev annorlunda och kunde 
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utföra dåden. De måste helt enkelt förändras för att kunna utföra denna typen av våldsamma 

dåd och attackera människor. Vanliga svenskar verkar enligt tidningarnas rapportering inte 

kunna utföra liknande dåd, utan personerna i fråga måste bli något annat, något ont, innan de 

blir våldsamma. Detta betyder att trots att gärningsmännen är en av oss alla kan inte vem som 

helst agera på liknande sätt, vilket också gör dem till utomstående och annorlunda. Att bägge 

gärningsmännen trots allt ses som en av oss och framställs som vanliga människor med familj 

och vänner skiljer sig från tidigare forskning som visar på att muslimska terrorister inte 

framställs som en del av en familj eller blir personifierade utan övergripande ses som ett större, 

ont hot (Powell, 2011). I fallet i Stockholm ses gärningsmannen som en familjefar och blir vid 

upprepade tillfällen omnämnd som en helt vanlig kille, vilket även gärningsmannen i 

Trollhättan blir. Där finns det alltså likheter mellan de båda fallen, då båda ses som vanliga 

personer innan de som sagt förändrades till ondskefulla våldsmän. 

 

Gärningsmannen i Trollhättan ses, likt den norska terroristen 2011, som en enstöring med 

endast lösa kopplingar till högerextremism (Falkheimer, 2014). Gärningsmannen presenteras 

som en enskild isolerad individ som inte hör ihop med någon internationell extremistisk 

rörelse, och dådet jämförs snarast med skolskjutningar, vilket även skedde med den norska 

terroristen (Falkheimer, 2014). Gärningsmannen använde sig av datorn för att sprida sina 

extrema åsikter men ses ändå som ensam och inte som del av en större grupp. Trollhättan ses 

även som en så kallad "rasiststad" men detta kopplas inte specifikt till gärningsmannen mer 

än att det nämns i samband med attacken. Detta står i stark kontrast till bombaren i Stockholm 

som genast kopplas samman med al-Qaida och Islamiska staten. Han sammankopplas även 

med islamister i sin hemstad Luton som han enligt samma artikel troligtvis aldrig träffat. Han 

ska även ha tränats inför Jihad i Mellanöstern och det spekuleras i vilka han kan ha träffat där 

som influerat honom. När gärningsmannen blivit identifierad som muslim kopplas han alltså 

direkt till nätverk av terrorister, trots att han enligt de flesta bevis som fanns under de första 

dagarna agerade på egen hand. Han kallas dessutom snabbt explicit terrorist av bägge 

tidningar. Detta återfinns även i tidigare forskning där muslimska terrorister i USA snabbt 

kopplas ihop med al-Qaida, ofta ogrundat och innan någon undersökning påbörjats eller ett 

motiv har funnits (Powell, 2011). 

 

Mannen i Trollhättan kallas aldrig explicit terrorist i nyhetsartiklarna som undersökts trots att 

hans brott var ett politiskt motiverat dåd som hade som mål att förändra samhället, mycket 

genom skräcken attacken skulle framkalla. Som sagt argumenterar dock opinionsartiklar 

under samma dagar för att han ska kallas terrorist, men dessa artiklar ingår inte i vår studie. 

Gärningsmannen kopplas istället löst till en våg av hot mot skolor och med skolattacker, men 

han framställs mycket mer framgående som en ensam gärningsman som styr sig själv och inte 
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ses som en del av terrornätverk. Även detta liknar resultatet i tidigare studier där inhemska, 

ickemuslimska terrorister ses som intelligenta och planerande ensamma individer och 

utländska terrorister ses som större hot än inhemska då de kopplas till olika nätverk och 

organisationer (Powell, 2011). De utländska terroristernas motiv ses även som mer våldsamma 

än de inhemskas. Denna gestaltning gör händelsen i Trollhättan till en enstaka isolerad 

händelse som troligtvis inte kommer upprepas, och rädslan för framtida hot är mindre då 

gärningsmannen anses ha agerat ensam (Powell, 2011; Falkheimer, 2014). Gärningsmannen 

attackerade även endast icke-vita personer, vilket gör att han inte passar in i en typisk bild av 

terroristen som en muslimsk kraft som kommer utifrån och attackerar det som kallas för den 

goda kristna västvärlden (Powell, 2011). Därför är det troligtvis även svårare att framställa 

gärningsmannen i Trollhättan som en terrorist, då han utför ett i princip omvänt dåd som inte 

ses som en del av något större. Med det som bakgrund kan samhället i stort fortsätta se 

gärningsmän likt mannen i Trollhättan eller gärningsmannen i Norge 2011, vita människor 

som attackerar invandrare eller andra grupper av människor, som annat än terrorister. 

Representation påverkar hur vi ser på grupper av människor och kulturer, och i fallet i 

Trollhättan ses gärningsmannen som en enskild individ snarare än ett större hot vilket i sin tur 

gör att det inte finns något problem för samhället att lösa. Det handlar i tidningarnas 

gestaltning om en sjuk individ, inte ett sjukt samhälle. Även gärningsmannen i Norge 

framställdes på detta sätt, och utan kontextualiseringen ignorerades den ökande 

högerextremismen i samhället (Falkheimer, 2014). Istället för att ses som ett politiskt problem 

kopplas därmed fallet i Trollhättan likt det i Norge endast till en enskild individ och hans 

personliga problem. 

 

Fallet i Stockholm i sin tur kontextualiseras och gärningsmannen ses som en del av en stor 

grupp liknande terrorister som kommer fortsätta att utföra dåd. Skräcken inför grupper av 

terrorister är som sagt större i jämförelse med en ensamt agerande person (Powell, 2011). Båda 

gärningsmännen dog även i samband med sina attacker, men ändå fortsatte skräcken, den 

fruktade terrorn, efter det att händelserna var över. Rädslan för att något annat ska ske och att 

det kan bli ännu värre fanns i båda fallen kvar. Fruktan var dock större i rapporteringen om 

explosionerna i Stockholm, vilket återigen kan kopplas till det faktum att rädslan för framtida 

hot är större när det handlar om utländska terrorister (Powell, 2011). Hundratals skulle enligt 

Aftonbladets expert dö om det hade gått som planerat i Stockholm. Denna vetskap framkallar 

såklart en fasa inför vad som kan ske framöver, speciellt då gärningsmannen kopplas till al-

Qaida och andra terrornätverk som kan fortsätta i självmordsbombarens fotspår. 

 

Båda fallen är såklart väl värda att rapportera om och är uppseendeväckande händelser, men 

de framställs av tidningarna som att de kunde slutat mycket värre än de faktiskt gjorde. 
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Möjligtvis görs fallen än mer sensationella genom att förstärka eventuella utfall av attackerna  

för att öka försäljningen av antal lösnummer. Media blir då terroristernas medhjälpare i det 

symbiotiska förhållande där rapporteringen om de uppseendeväckande händelserna säljer 

tidningar men samtidigt förmedlar terroristernas åsikter och sprider terrorn vidare (Spencer, 

2010). Därför tar terrorister hjälp av media för att nå ut med sitt budskap samtidigt som media 

har en preferens för chockerande våld, då detta generellt säljer fler tidningar (Nacos, 2016). 

Bland annat sprids gärningsmannen i Stockholms åsikter genom att delar av hans brev riktat 

mot Sverige och som innehåller uppmaningar till likasinnade publiceras. Gärningsmannen i 

Trollhättan skrev även han ett brev som dock inte visas upp. Ändå sprids terrorn genom att 

båda tidningarna skriver om hur värre det hade kunnat gå och, framför allt i Stockholm, 

kopplar till andra som hotar att attackera. Fallet i Stockholm blir dock än mer sensationellt än 

det i Trollhättan. Kanske är det så eftersom det under attacken i Trollhättan dödades flera 

personer, inklusive barn, och situationen inte behöver förvärras för att bli spektakulär. I 

Stockholm dog endast bombaren själv, en så kallad ond person, och för att göra det värre håller 

tidningarna hotet vid liv genom att säga att hundratals oskyldiga skulle ha dött och antyda att 

fler terrorister kan attackera. Gärningsmannen var den första självmordsbombaren på svensk 

mark i historien, vilket i sig gör händelsen sensationell, men för att hålla intresset uppe 

förstärker tidningarna det potentiella hotet. Vad som kunde hänt, inte vad som faktiskt hände, 

diskuteras upprepade gånger. 

 

Attacken i Trollhättan målas mycket upp som en saga med en skurk, gärningsmannen, och en 

hjälte, elevassistenten, som dog när han räddade andra. Hela händelsen byggs upp som en 

berättelse med det goda mot det onda. Kanske sker detta då den svenska gärningsmannen är 

lättare att demonisera när det finns en tydlig hjälte och offer. Detta återfinns även i tidigare 

forskning där offren för både inhemsk och utländsk, och då specifikt islamisk, terrorism ses 

som goda hjältar och ofta spirituella och kristna (Powell, 2011). Att en muslimsk person med 

invandrarbakgrund därmed ses som en hjälte är i det fallet något som avviker från det Powell 

talar om, och målar i viss mån upp gärningsmannen som en terrorist. Att en muslim här 

framställs som någon som offrade sig för att rädda barn står även i kontrast till fallet i 

Stockholm. Gestaltningen av mannen ger en annan bild, där muslimer står på den goda sidan 

och räddar andra. Detta kan med representationsteorin i bakgrunden betyda att människors 

tankar om muslimer förändras till det goda. Vad som kan påpekas är dock att mannens religion 

sällan talas om, och endast nämns en gång i samband med att hans moské sörjer honom. I 

fallet i Stockholm nämns dock religionen ständigt, och då i princip alltid i ett negativt ljus. 

 

I fallet i Stockholm finns det inga offer och det är därför svårt att diskutera hur dessa potentiellt 

hade framställts. Några personer skadades dock i samband med attacken, men de syns inte i 
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någon artikel. Däremot intervjuas personer som var i närheten och bevittnade händelsen men 

inte fysiskt skadades, och med deras ord gestaltas händelsen som hotande. Gärningsmannens 

roll som islamist är även mycket tydlig och det är därför lättare för tidningarna att tydligt 

utpeka honom som en farlig person trots att han inte lyckades döda någon annan än sig själv. 

Då gärningsmannen i Stockholm antas ingå i någon form av terrornätverk eller organisation 

är det också lättare att se honom som en farlig person, även utan dödsoffer. I Trollhättan måste 

tidningarna hitta berättelsen, sagan om det goda och det onda, för att göra gärningsmannen 

än värre. Sagan eller skådespelet förstärks även av gärningsmannen som showman, där rollen 

som spelas och dräkten han bär än mer demoniserar honom, men samtidigt visar hur han 

under attackens gång sågs som ett skämt, som något för otroligt för att förstå. 

 

Över huvud taget målas gärningsmannen i Stockholm upp som en muslimsk gärningsman, där 

hans religion är motivet till dådet. Islamismen utpekas snabbt som ett motiv, vilket även 

återfinns i tidigare forskning där terrorister direkt identifierades som muslimer vilket 

indikerar att religionen blir motivet (Powell, 2011). Islamismen är även en politisk inriktning, 

men i rapporteringen är det religionen i sig som står i fokus snarare än den politiska aspekten. 

Denna snabba identifikation av terrorister som islamister gör att analysen om varför 

terrorattacker utförs uteblir, då orsaken endast blir ett löst definierat krig för islam (Powell, 

2011). Hatet mot demokrati och frihet, vilket USA och den resterande västvärlden står för, blir 

då det enda motivet (Powell, 2011). Även när det gäller terrorattackerna i Norge spekulerades 

det tidigt om att gärningsmannen var islamist och det drogs paralleller till al-Qaida. Snart stod 

det dock klart att terroristen var inhemsk och själv kom från Norge, varpå terrorkopplingen 

inte längre var lika stark i rapporteringen (Falkheimer, 2014). I fallet i Stockholm talades det 

ett flertal gånger om att gärningsmannen var religiös och arg och att det fanns en muslimsk 

vrede. Denna gestaltning gör att gärningsmannen framställs som att han inte hade kunnat 

utföra sitt dåd om han inte var islamist eller muslim, då det är det som gör att han tar till våld. 

Han blir självmordsbombare och terrorist genom islam, inte genom något annat. 

 

Gärningsmannen i Trollhättan målas istället upp som en psykiskt sjuk man som inte kunnat 

göra det han gjorde om han inte var sjuk. Visserligen talas det om hans högerextrema åsikter 

men det framställs inte som hans motiv eller orsaker till attacken. Detta liknar händelserna i 

Norge 2011, där terroristen gestaltades som en ensam och sjuk individ trots att han själv ville 

ses som en politiskt medveten terrorist (Falkheimer, 2014). Om gärningsmannen i Trollhättan 

inte var psykiskt sjuk hade hans invandrarfientliga åsikter endast stannat hos honom själv, och 

han hade inte agerat utåt, likt gärningsmannen i Stockholm som utan islamistiska kontakter 

inte hade haft någon anledning att spränga sig själv. Kanske sker dessa gestaltningar då 

tidningarna vill ge läsarna en trygghet i att gärningsmän måste ha en anledning inför sådana 
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här attacker, och att det inte är precis vem som helst som kan utföra ett sådant dåd. De bägge 

gärningsmännen hade kunnat beskrivits tvärtom av tidningarna, bombaren i Stockholm hade 

kunnat ses som psykiskt sjuk då han likt gärningsmannen i Trollhättan ville döda oskyldiga 

människor, och gärningsmannen i Trollhättan hade kunnat ses som terrorist då hans mål var 

att förändra samhället genom en attack. Ändå ses endast en som tydligt terrorist och den andre 

som psykiskt sjuk. En anledning kan vara gärningsmännens olika bakgrund. En är invandrare 

och kopplas snabbt till terrorism och utomstående krafter vilket även ses i tidigare forskning 

(Powell, 2011), medan den andra är etniskt svensk och ses som en ensamt agerande och galen 

individ, likaså det likt tidigare forskning (Powell, 2011; Falkheimer, 2014). Denna 

representation sprider som sagt vidare de redan existerade förutfattade meningar som ofta 

återfinns kring till exempel muslimer. Dessutom sprider det en stereotyp bild av psykiskt sjuka 

som våldsamma och farliga. Båda gestaltningarna kan alltså påverka negativt och förstärka de 

stereotyper som finns i samhället. 

 

8.2. Slutsatser  

Gärningsmännen blir som sagt båda utomstående men speciellt gärningsmannen i Stockholm 

hamnar utanför sitt samhälleliga sammanhang när det kommer till Sverige. Detta tolkar vi som 

att tidningarna försöker undvika kritik mot Sverige och det svenska samhällssystemet, att det 

inte är det svenska samhället som påverkat honom och att det är krafter utomlands som lett 

till terrorismen. Samtidigt hamnar gärningsmannen i Stockholm i ett utanförskap då han är 

invandrare och lättare framställs som ett icke-svenskt problem än gärningsmannen i 

Trollhättan. 

 

Förövaren i Stockholm blir tydligt kopplad till flera större nätverk med terrorister när han blir 

identifierad som muslim till skillnad från de lösa kopplingar till bland annat nazistiska nätverk 

som görs med gärningsmannen i Trollhättan. Anledningen till att gärningsmannen i 

Trollhättan inte kopplas till nätverk i samma skala som den muslimska gärningsmannen i 

Stockholm visas enligt tidigare forskning bero på att icke-muslimska gärningsmän ses som 

enskilda psykiskt sjuka individer som agerar på egen hand (Powell, 2011; Falkheimer, 2014). 

Detta resultat återfinns alltså även i vår analys. 

 

I rapporteringen kring dådet i Stockholm blir gärningsmannens religion snabbt motivet och 

ingen annan orsak till händelsen utforskas. Detta liknar tidigare forskning, där islam blir den 

enda förklaringen. Gärningsmannen i Trollhättan anses istället ha sitt hat mot invandrare samt 

möjliga psykiska problem som motiv. Detta är bevisligen problematiskt, då det i båda fallen 

uteblir en längre diskussion om hur och varför dåden kunde utföras. Pressen använder sig av 
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enkla förklaringar där vidare orsaker uteblir, och de politiska strömningar som lagt grund för 

händelserna och som ständigt återfinns i samhället fortsätter att gå okritiserade. 

 

8.3. Vårt bidrag till forskningen 

Vår studie bidrar till forskningen inom mediegestaltning då vi har visat på att flera typer av 

gestaltningar som återfinns i bland annat USA enligt tidigare forskning även finns i vår 

undersökning av svensk press. Detta tyder på att resultaten är relevanta då de överensstämmer 

med tidigare forskning. Vår studie framhäver den svenska aspekten och uppvisar hur delar av 

pressen framställer terrorism i Sverige, vilket sällan gjorts tidigare. Våra resultat visar på att 

det finns en stark koppling mellan terrorism och islam, och sällan kopplas annat än just islam 

till fenomenet. Detta sprider den islamofobi som finns i samhället och ökar den skräck kring 

islamism som uppstått under de senaste decennierna. 

 

8.4. Förslag till fortsatt forskning 

Då denna studie endast undersöker två fall och inte säger något generellt om hur terrorism 

framställs i svensk press är det för fortsatt forskning relevant att utveckla området med fler 

fall. Att utföra en större studie som kvalitativt analyserar gestaltningen av fler fall, både 

svenska och internationella, för att på så sätt kunna dra mer generella slutsatser om 

terrorismens framställning i svensk press hade varit intressant. Även andra medier än 

nyhetspressen hade varit intressant att studera då dessa kan bidra med andra resultat. 

 

Vidare forskning kan också undersöka andra delar av gestaltningsprocessen såsom en analys 

av hur läsarna eller publiken påverkas av gestaltningen. Journalisternas perspektiv är också 

något som skulle kunna utforskas och analyseras genom till exempel intervjuer om hur de 

själva tänker om gestaltningarna de använder. 

 

Vår studie ämnar inte att jämföra tidningarna i sig vilket skulle kunna vara en intressant aspekt 

då gestaltningen i morgontidningarna troligtvis skiljer sig från kvällstidningarna. Andra 

aspekter som denna studie inte innefattar men som skulle vara relevant att studera är längre 

tidsspann efter varje fall för att se om det sker någon förändring över tid, eller andra typer av 

texter än nyhetsartiklar som analyser och krönikor för att se vad som där ses som viktigt i 

framställningen av terrorism. 
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