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Abstrakt   
Denna uppsats är en studie om nyhetsrapporteringen kring attentatet i Trollhättan 2015 

och attacken i Stockholm 2017. Studien har med hjälp av en kvalitativ textanalys 

analyserat totalt tio stycken artiklar från Aftonbladet och Expressen. Båda dåden som 

analyseras i uppsatsen är enligt definition terrorism, dock blir endast ett av dåden benämnt 

som terrorism i media. Med hjälp av teoretiska perspektiv och tidigare forskning inom 

gestaltning, rasifiering och representation har studien belyst skillnader och likheter och 

vad som framhävs i medias rapportering kring terrorism för att ta reda på vem som kallas 

terrorist och inte.        

För samtliga av studiens tio artiklar är det huvudsakliga syftet att sammanställa och 

återberätta de aktuella händelseförloppen. Sedan har studien genom valda metoder och teorier 

kunnat identifiera hur de två händelserna gestaltas. Genom en jämförande analys händelserna 

sinsemellan visade resultatet att tidningarnas gestaltning främjar en världsuppfattning om 

terrorism i enlighet med religionens tro.       

       

Nyckelord: Terrorism, media, gestaltning, rasifiering, Expressen, Aftonbladet       

      

     

Abstract       
This paper is a study of news rapports about the acts of violence in Trollhättan 2015  and 

the attacks in Stockholm 2017. The study uses a qualitative text analysis in order to 

analyze a total of ten articles from the Swedish news papers Aftonbladet and Expressen. 

Both acts of violence can be defined as terrorism, but only one of these acts of violence 

have been called terrorism by the media. With the help of theoretical perspectives such as 

framing, racialization and representation, this paper acknowledges differences and 

similarities but also what media emphasizes when they report on terrorism; also which 

individual is deemed to be called a terrorist or not. For all ten articles analyzed in this 

study, the main purpose is to gather and retell the current events. By using content 

analysis and the theories mentioned above, this paper identified how the two events have 

been framed. By comparing the analyses of the two acts of violence, it is shown that; 

media depict and emphasize a worldview of terrorism in accordance with religious 

beliefs.  

Keywords: Terrorism, media, framing, racialization, Expressen, Aftonbladet       

  



 

Innehållsförteckning   
  

1.Inledning ……………………………………………………………………………….………1-2  

  

2.Bakgrund…………………………………………………………………………………………2  

2.1 Begreppet terrorism……………………………………………………………………………2-3   

2.2 Terrorism i media……………………………………………………………...………………3-4   

2.3 Skolattacken i Trollhättan 2015……………………………………………………………….4-5   

2.4 Attentatet i Stockholm 2017…………………....………………………………………………..6   

  

3. Syfte och frågeställningar…………………………………………………………………….....7  

  

4. Problemformulering……………………………………..……………………………….……7-8   

  

5. Tidigare forskning………………………………………………………………………..………8  

5.1 Representation i nyhetsmedia…………………………………………………………………8-10  

5.2 Tidigare studerade fall……………………………………………………...………………..10-12   

  

6. Teoretiska utgångspunkter……………………………………………………………………..12   

6.1 Gestaltningsteori…………………………………………………..…………………………12-13  

6.2 Rasifieringsteori……………………………………………………………………………..13-14   

  

7. Metod…………………………………………………………………………………...………..15  

7.1 Kvalitativ textanalys……………...………………………………………………………….15-16   

7.2 Idé- och ideologikritik……………………………………………………………………….16-17   

7.3 Analysens dimensioner……………………………………………………………………...17-18   

7.4 Uppsatsens analysfrågor…………………………………………………………….…………..18  

7.5 Urval och avgränsningar…………………………………………………………….………18-19   

7.6 Etiska överväganden……………………………………………………………………………19   

  

8. Resultat………………………………………………………………………………………….20    

8.1 Skolattacken i Trollhättan 2015…………………………………………………………..…20-23   

8.2 Attentatet i Stockholm 2017……………………………………………………………..…24-27   

  

9. Jämförande analys…………………………………………………………..………………27-29  

  

10. Diskussion……………………………………………………………………..……………29-30   

  

11. Sammanfattning och slutsatser………………………………………………………………31   



1      

      

1.Inledning       
       

Terrorism är ett ämne som i stor utsträckning är väldigt omskrivet i såväl svenska som 

internationella medier. År 2015 och 2017 inträffade det två dåd i Sverige som det har 

rapporterats mycket om i svenska nyhetsmedier. Det första dådet var en attack mot en 

skola i Trollhättan där gärningsmannen högg ihjäl ett flertal personer med ett svärd.  

Attacken ska enligt polisen ha ett rasistiskt hatmotiv (Björnheden 2016).   Det andra 

dådet skedde 2017 på Stockholms folktätaste gata, Drottninggatan. Där körde en lastbil 

över fotgängare och gärningsmannen har senare sagt i förhör att han ville skada så 

många som möjligt.       

  

Det ena dådet utreddes som hatbrott medan det andra dådet utreddes som terrorbrott 

trots att bevis som gärningsmannen i Trollhättan lämnade efter sig talade för att attacken 

var utförd av politiskt motiv och att han valde ut sina offer efter etnisk tillhörighet och 

hudfärg. Terrorbrott och hatbrott kan båda betraktas som en attack på det fria och öppna 

samhället och på den demokratiska ordning som avser att skydda alla människors lika 

värde. Det var uppenbart att gärningsmannen i Trollhättan ville injaga fruktan i 

befolkningen, men ändå utreddes inte dådet som ett terroristbrott (Cameron & Cornell 

2017).       

  

De samhällsfrågor och problem i samhället som medierna fäster störst vikt vid och 

uppmärksammar mest blir oftast de samhällsfrågor och samhällsproblem som 

medborgarna tycker är viktigast. Det krävs dock att medierna uppmärksammar det till 

att det når en viss punkt, men när medierna väl nått punkten är det generellt sett 

medierna som sätter dagordningen åt medborgarna (Strömbäck 2010). De gestaltningar 

som förmedlas i medier påverkar hur en person eller grupp presenteras och framställs 

(Axner 2015).       

  

Detta kan leda till att vi får felaktiga föreställningar om verkligheten och skapar 

stereotyper om personer eller grupper i samhället utifrån medias gestaltningar.   

Anledningen till det valda ämnet för studien är för att det är relevant inom 

forskningsområdet medie- och kommunikationsvetenskap. Då terrorism genomsyrar en 

stor del av dagens nyhetsrapportering tycker jag att det är ett viktigt ämne att belysa, då 
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det kan vara till hjälp för att minska eventuella förutfattade meningar om vissa personer 

eller grupper i samhället utifrån medias porträttering och gestaltningar.        

  

Studien kommer i sin bakgrund beskriva terrorism som begrepp och terrorism i media, 

studien kommer även att diskutera representation i nyhetsmedia. Jag kommer också att 

presentera de två fall som studien ämnar att undersöka. Studien kommer genom en 

kvalitativ innehållsanalys analysera artiklar från Aftonbladet och Expressen för att 

bringa klarhet i hur de två fallen gestaltas i media.        

       

       

2.Bakgrund       
Bakgrunden kommer att belysa begreppet terrorism, massmedias rapportering kring 

terrorism samt de dåd studien kommer att analysera.       

2.1 Begreppet terrorism        
  

Enligt sakerhetspolitik.se har varken forskarsamhället eller FN kunnat enas kring 

begreppet terrorism. Då det inte finns någon entydig definition om vad terrorism är 

skapar varje land sin egen definition av terrorism utifrån sina egna nationella intressen. 

Medlemsländerna i EU har gemensamt kommit överens om vad terroristbrott är, vilket 

också har införts i svensk lag. Enligt denna definition är terrorismhandlingar som 

allvarligt kan skada en stat eller mellanstatlig organisation (Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap u.å.).      

   

Begreppet terrorism och terrorist har långa historier, begreppet har definierats, 

debatterats och omdefinierats om och om igen för att beteckna och beskriva olika 

grupper och deras handlingar (Morin 2016).     

     

Ordet terror användes ursprungligen för att beskriva staternas handlingar mot sitt eget 

folk, exempelvis Stalins utrensningar. Sedan 1960-talet har dock många använt termen 

för att karakterisera våldsbrott mot små grupper av dissidenter eller revolutionärer för 

att skrämma eller påverka staten (Morin 2016).       
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Terrorism är en våldsam kommunikativ handling som till skillnad från andra former av 

våld riktar in sig på en större publik snarare än det enskilda offret. Det främsta målet är 

inte att skada eller straffa det enskilda offret utan att skrämma en större målgrupp, stat 

eller organisation. De terroristiska enskilda offren fungerar som meddelandegeneratorer 

och våldet fungerar för att manipulera huvudmålet (Morin 2016).       

  

Terrorister behöver spektakulära medier som rapporterar om aktiviteterna för att uppnå 

målet att terrorisera så många som möjligt. Det är genom medierna terrorismen sprider 

sig in i våra vardagsrum och påverkar vår vardagliga känsla av säkerhet (Morin 2016).   

  

Forskare pratar om den "gamla terrorismen" och den "nya terrorismen" och menar att 

den nya terrorismen ska ha börjat i mitten av 1990-talet och kring bombningen av 

World Trade Center i New York 1993 och attacken i Tokyos tunnelbana 1995. Den nya 

terrorismen påstås ha en annan uppsättning av egenskaper i jämförelse med den gamla 

terrorismen. Många användare av begreppet "ny terrorism" menar att den har en religiös 

framträdande roll medan den gamla terrorismen var mer sekulär i sin orientering och 

inspiration. Det pekar på att terrorismen med ett bakomliggande religiöst syfte tenderar 

på att öka (Spencer 2006).        

  

Den nya terrorismen ramas ofta in som en terrorism som främjar en kompromisslös 

världsuppfattning i enlighet med religionens tro och att man avvisar alla andra vägar. 

Den gamla terrorismen tenderade att endast träffa utvalda mål, medan ny terrorism 

blivit alltmer diskriminerande och försöker producera så många olyckor och förödelse 

som möjligt (Spencer 2006).       

      

2.2 Terrorism i media       
Enligt tidigare forskning spelar massmedierna idag en ledande roll när det kommer till att 

definiera begreppet terrorism. Reportrar och politiker är mycket mer benägna att sätta 

etiketten "terrorist" på någon med utländsk härkomst eller för grupper som alQaida 

(McQueeney 2014).       
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Massmedia och populärkultur har förändrat hur vi ser på världen och hur den drivs. Det 

är något som blir tydligare med utrikespolitiken och internationella angelägenheter. 

Massmedia ger genom bilder och uttryck ett sammanhang som förbereder publiken för 

att ta vissa politiska beslut (Altheide 2007).       

  

Nyhetsmedier spelar en stor roll i samhällets opinionsprocesser i samband med 

terrordåd och attacker. Nyhetsmedierna kan i rapporteringen kring terrorism utgöra två 

helt olika positioner. De kan oavsiktligt ge terroristerna legitimitet och uppmana andra 

till att genomföra ytterligare attacker då effekten kan smittas, eller så kan medierna 

genom att överdriva påverka offentliga tjänstemän och säkerhetsexperters tolkningar, 

vilket i sin tur kan leda till att nyheterna påverkar politiska ledare och dess 

säkerhetspolitik (Falkheimer & Olsson 2015).       

  

När nyhetsmedia rapporterar om islamistiska terrordåd är ofta gärningspersonens 

religiösa åsikter en viktig faktor i rapporteringen, och media benämner ofta människor 

med utländsk härkomst som terrorist (McQueeney 2014).       

  

När media rapporterar om dåd som inte har känd koppling till exempelvis islamistisk 

extremism är det istället gärningspersonens privatliv, som utanförskap, mental hälsa och 

personliga misslyckanden som utgör en stor del av nyhetsrapporteringen (Morin 2016).       

       

2.3 Skolattacken i Trollhättan 2015       
Den 22 oktober 2015 satte sig 21-åriga Anton Pettersson Lundin i sin bil och körde till 

skolan Kronan i Trollhättan. När Anton hade parkerat gick han in i skolan beväpnad 

med svärd och kniv. Han var också klädd i svart hjälm, ansiktsmask och rock (Polisens 

nationella operativa avdelning u.å.).       

  

Gärningsmannen attackerade först elevassistenten Lavin Eskander med sitt svärd, han 

ådrog sig så svåra skador att han tillslut avled. En 14 årig elev som var i sällskap med 

Lavin fick också ta emot slag med svärdets trubbiga sida. Han klarade sig med lindriga 

skador (ibid).       
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Anton Lundin Petterson rörde sig sedan vidare till övervåningen där han stack 

ytterligare en elev med svärdet, eleven mottog sticket i magen och avled sedan av sina 

skador (ibid).       

  

Gärningsmannen fortsatte in i en korridor och blev tillfrågad av några elever om att få ta 

ett foto med honom, då de inte uppfattat vad som hänt och trodde hans klädsel var ett 

skämt. När en lärare kom för att be Anton ta av sig masken blev han stucken i magen. 

Läraren lyckades ta sig ut ur skolbyggnaden men en bit bort föll han ihop, han avled 

senare av sina skador (ibid).       

  

Anton Lundin Pettersson fortsatte genom korridoren och knackade på dörren till ett 

klassrum där en 15-årig elev öppnade dörren. Gärningsmannen stack även han med 

svärdet men han överlevde sina skador (ibid).      

   

När den första polispatrullen kom till skolan höjde Anton Lundin Pettersson svärdet mot 

dem trots flera tillsägelser. Polisen ropade till gärningsmannen att stanna men han 

släppte inte svärdet. Poliserna sköt då verkanseld och Anton föll ihop och avled sedan 

av sina skador. Under samma dag genomförde polisen en husrannsakan hos 

gärningsmannen där man beslagtog hans dator och digital lagrad information. Polisen 

hittade även ett handskrivet brev där Anton ska ha uttryckt hatiska budskap mot 

invandrare (ibid).     

  

Gärningsmannen ska inte ha lidit av psykisk ohälsa, då han inte hade varit i kontakt med 

psykiatrin. Han ska heller inte ha varit påverkad av droger, alkohol eller gått på 

antidepressiva läkemedel. Anton Lundin Pettersson hade innan dådet planerat attacken 

och tagit reda på vilka som jobbade och gick på Kronans skola. Enligt polisen var det ett 

hatmotiv som låg bakom, då gärningsmannen valde ut speciella elever och lärare. Anton 

Lundin Pettersson ska också ha skyllt det som hände i samhället på invandringen och 

han såg detta som sitt sätt att göra någonting åt det. (Björnheden 2016).       

2.4 Attentatet i Stockholm 2017       
Den 7 april 2017 i Stockholm körde Rakhmat Akilov med en lastbil på ett flertal 

människor i hög fart på en av Stockholms folktätaste gator, Drottninggatan. Lastbilen 

körde ungefär 600 meter varpå den sedan kraschar in i Åhléns city. Fem personer 
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dödades och 14 personer blev allvarligt skadade i attentatet (Polisens nationella 

operativa avdelning u.å.).       

  

Den annars folktäta och trevliga gatan förvandlas nu till en gata fylld av skräck och 

panikslagna människor. Innan polispatruller har hunnit fram samarbetar lediga poliser 

som befunnit sig på Drottninggatan med personer ur allmänheten för att förbättra 

situationen. Ordningsvakter börjar arbetet med att få bort så mycket människor som 

möjligt från platser och vård gavs till de mest behövande.        

  

Rykten om skottlossning i tunnelbanan nedanför Åhléns börjar sprida sig och många är 

rädd för att lastbilen ska innehålla en sprängladdning och tanken om att det kan röra sig 

om fler gärningsmän (ibid).    

     

Polispatrullerna anländer sen till olika delar av Drottninggatan, och flera poliser 

fortsätter till fots mot Åhléns. Efter gatan ligger skadade och avlida människor, några 

hjälper skadade medan andra fokuserar på att hitta gärningsmannen eller 

gärningsmännen (ibid).     

    

Händelsen hade först en oklar lägesbild och platsen beskrevs som kaotisk och som en 

krigsscen. Det var för poliserna svårt att få en överblick av situationen då lägesbilden 

inledningsvis var fragmentarisk och ledningsförhållandena oklara (ibid).      Polisen 

griper senare den misstänkte i Märsta, de får snabbt kontroll över gärningsmannen, 

polisen undersöker honom så att han inte bär på något vapen eller sprängladdning 

(ibid).      

   

I förhör berättar Akilov att planen var att han själv skulle sprängas till döds i dådet, men 

att den hemmagjorda bombanordning inte detonerade (Förhör med Akilov, Rakhmat; 

2017-04-08 14:37 diarienr: 5000-K418866-17).       

       

3. Syfte och frågeställningar       
Syftet med studien är att undersöka hur svenska nyhetsmedier rapporterar kring 

terrorism och terrorister, vilket i detta fall kommer att vara kvällstidningarna 
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Aftonbladet och Expressen. Detta för att få en förståelse för hur gärningsmännen 

porträtteras.       

    

• Finns det skillnader i hur nyhetsmedia rapporterar kring terrorism beroende på 

gärningspersonens etnicitet?       

       

4. Problemformulering       
Efter ett terrordåd är nyhetsmedier oftast den första informationskällan för medborgarna 

i samhället, då det kan dröja längre för de offentliga myndigheterna att nå ut till 

allmänheten med saklig kommunikation. Det är därför viktigt att nyhetsmedierna 

tillhandahåller tydlig, snabb och ansvarsfull information. Syftet är att hjälpa 

medborgarna att känna sig trygga i samverkan eller parallellt med myndigheter 

(Marthoz 2017).       

  

Medias ordval och bildval kan vara behjälpliga för allmänheten, det kan hjälpa till att 

undvika panik men också för att förhindra förutfattade meningar mot individer och 

grupper som är kopplad till allmänheten och attackerna (Marthoz 2017).       

  

Hur journalister förhåller sig till professionella och etiska principer är avgörande. De 

ramar som används av journalister för att rapportera kring terrorismen spelar också en 

stor roll. Nyhetsramarna kan ses som interpreterande strukturer som journalister 

använder för att bestämma särskilda händelser inom ett bredare sammanhang (Marthoz  

2017).       

   

Inramning innebär att man väljer ut specifika aspekter och vinklar av verkligheten och 

att man tillkännager dem i beskrivningen och tolkningen av ämnet som omfattas. Hur 

medierna ramar in ett ämne är inte alltid en medvetenhet av medierna själva. Det kan 

vara ramar som utvecklats av andra, till exempel myndigheter eller så spelar de 

journalistiska rutinerna som att prioritera närhet och känslor eller en ideologisk 

partiskhet in. Oavsett om inramningen är medveten eller omedveten är den avgörande 

för allmänheten och myndigheternas reaktioner (Marthoz 2017).       
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Samma händelser kan i nyhetsmedia utformas på flera radikalt olika sätt. Medan vissa 

genom rapporteringen skiljer samhällen åt, kommer andra att välja den fakta som visar 

behovet att leva tillsammans, och möjligheten att göra det. Efter attacken den 11 

september 2001, publicerade en del amerikanska medier positiva artiklar om arabiska 

amerikaner och muslimska medborgare för att försöka undvika generalisering (Marthoz 

2017).       

  

Detta kan leda till att nyhetsmedier skapar dominerade stereotyper som kan leda till att 

allmänheten generaliserar vissa personer och grupper i samhället. Det kan i sin tur leda 

till såväl förtryck, diskriminering och utanförskap hos de grupper samhället anser passa 

in under den dominerande stereotypen.        

       

5. Tidigare forskning       
Nedan beskriver studien mer ingående representationer och stereotyper i nyhetsmedia 

och presenterar två fall där detta tydligt blir belyst. Vetenskapliga artiklar, avhandlingar 

och litteratur jag har studerat har jag tagit fram med hjälp av Discovery, Sage journals, 

Retriever och Google Scolar. Då sökorden resulterade i flera tusen träffar valde jag ut 

tidigare forskning genom att se över rubrikerna och läsa inledningen på de studier som 

fångade mitt intresse och som kändes relevanta för min studie.        

   

5.1 Representation i nyhetsmedier       
Marta Axner har i studien; Representationer, stereotyper och nyhetsvärdering beskrivit 

begreppet representation. Hon menar att representation kan ses som ett begrepp som 

kommer från semiotiken och hänger ihop med språksystem och meningsskapande i 

bilder och språk. Tecken, bilder och gestaltningar som förmedlas i medier står för något 

mer än bara ordet eller bilden i sig, det står även för hur en person eller grupp 

presenteras och framställs (Axner 2015).       

  

När man talar om begreppet representation utifrån ett mediesammanhang handlar det 

ofta om hur en persons uttalanden eller hur en person skildras i media anses 
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representera en större grupp. Hon menar att personer eller grupper generaliseras och 

framställs som att ha fasta roller i samhället och inte kan besitta egna egenskaper eller 

åsikter (Axner 2015).  

       

Axner menar att de stereotypiska representationerna ofta har koppling till våld eller 

terrorism. De stereotyper som förknippats med muslimer har haft kopplingar till våld 

och terrorism. Axner menar att muslimer då kan ses som en grupp där alla har samma 

åsikter eller värderingar som varandra (ibid).       

  

I människors identitetsskapande har mediebilder och representationer en stor betydelse. 

Mediernas representationer av bland annat etnicitet har inverkan på att vi skapar 

kulturell mening och identifikation i våra liv. Alla människor generaliserar på ett eller 

annat sätt. Man förenklar, sorterar och typologiserar utifrån egna tidigare erfarenheter.      

(Edström 2006)      

   

När människor skapar stereotyper om en person eller grupp baserar vi dem oftast på 

tidigare fördomar oavsett om dom är sanningsenliga eller inte. Stereotyper kan antingen 

förstärka ett beteende eller förminska det, de kan både vara positiva eller negativa.      

(ibid)       

  

Stuart Hall menar att stereotyper till viss del upprätthåller den sociala och symboliska 

ordningen. Vidare refererar han till Richard Dyer som menar att stereotypifiering är 

präglad av reducering, essensialisering och fixering. Dyer menar att vissa karaktärsdrag 

hos en person antingen överdrivs, förstärks eller förenklas och betraktas sedan som fasta 

i naturen. (ibid)     

    

Människor påverkas mer eller mindre hela tiden av de stereotyper samhället sänder ut 

genom bland annat massmedia, litteratur, tv och reklam. Massmedia kan ses som en 

lagringsplats för att samla kollektiva allmänna stereotyper (Stangor 2000).  

   

Massmedia har en viktig roll när det kommer till skapandet och distributionen av 

ideologier, och bidrar därmed till den övergripande kulturella produktionen av kunskap. 

De berättelser och bilder media förmedlar ger oss resurser som vi genom organiserar en 

gemensam kultur. Många studier har visat på att massmedia formar dominerande 
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sociala värdering och ideologier och att dessa egenskaper ofta leder till förvrängning 

eller stereotypiska skildringar av minoriteter i media (Ahmed & Matthes 2017).     

  

Genom åren har forskare undersökt mediapresentationer av minoriteter genom ras, 

etnicitet och religion. Hartmann och Husband (1974) undersökte till exempel den 

etniska nyhetsbevakningen i Storbritannien under 1960-talet och fann att det 

framväxande ramverket uppmuntrade perspektivet att "färgade människor" var problem, 

avvikande och udda (Ahmed & Matthes 2017).      

   

Van Djik (1991) undersökte under två decennier relationerna mellan media och 

minoritetsgrupper i Nordamerika och Europa och fann att media var representativt för 

en vit överlägsenhet som framförallt avbildade minoriteter som problem eller hot främst 

i stor utsträckning i samband med brott, våld, konflikt, oacceptabla kulturella skillnader 

eller andra former av avvikelse. Forskare har under de senaste två decennierna fortsatt 

få liknade resultat av stereotyp representation av minoriteter i media. (Ahmed &      

Matthes 2017)       

     

5.2 Tidigare studerade fall       
Aysel Morin är professor i kommunikation vid East Carolina University och har i sin 

artikel Framing Terror: The Strategies Newspapers Use to Frame an Act as Terror or 

Crime, identifierat sju retoriska strategier tidningar använder för att rama in 

våldshandlingar som terrorism eller brottslighet genom att jämföra och analysera 

nyhetsrapporteringen av två olika masskjutningar. Den första i Fort Hood, Texas, och 

den andra i Navy Yard, Washington D.C. Studien granskar inramningen av de två 

incidenterna och de strategier som används av nyhetsmedierna. Morin menar att de två 

attackerna nästan är helt identiska med varandra. Båda gärningsmännen var ensamma 

och beväpnade av privat inköpta vapen, men ändå var nyhetsrapporteringen och den 

efterföljande diskussionen av de två attackerna radikalt annorlunda från varandra 

(Morin 2016).        

  

Den första attacken ägde rum den 5 november 2009 av Major Nidal Malik Hasan, en 

amerikansk armépsykiatiker. Hasan öppnade eld och dödade 13 personer och skadade 

43 personer på ett förädlingscenter i Fort Hood, Texas. Tidningarna valde att porträttera 
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Hasan som extremist och definierade händelsen som en terroristattack och diskuterade 

möjligheten om att han hade kopplingar till islamisk terrorism (Morin 2016).   

  

Fyra år senare den 16 september 2013 i Navy Yard, Washnington DC ägde den andra 

attacken rum. Gärningsmannen är Aaron Alexis, en marinentreprenör som öppnade eld 

på den fjärde våningen i byggnad 197, 12 personer dödades och tre personer skadades. 

Samma tidning som porträtterat Hasan som terrorist porträtterade Alexis som en psykisk 

sjuk individ. Istället för att diskutera terrorism diskuterade man mental hälsa, skärpta 

vapenlagar och grundläggande säkerhetsfrågor. Tidningarna menade på att Alexis 

beteende huvudsakligen uppstått på grund av psykisk sjukdom och tidningarna 

diskuterade knappt Alexis kultur, yrke, etnicitet eller uppväxt. Däremot diskuterade man 

Hasans "komplicerade identitet" som amerikan, muslim, soldat, doktor, hans religiösa 

identitet, familjens invandrarbakgrund och etniska ursprung (Morin 2016).    

      

Jesper Falkheimer och Eva-Karin Olssons artikel Depoliticizing terror: The news 

framing of the terrorist attacks in Norway, 22 July 2011, analyserar hur norska 

nyhetsmedier rapporterade kring terrorattackerna i Oslo, där 77 personer miste livet 

2011. Studien tar upp tidigare forskning om terrorism och medier, samt presenterar 

teorier om "new's framing". Studien grundade på en innehållsanalys av 924 

nyhetsartiklar i två stora norska tidningar, med innehåll av de första två veckorna efter 

attackerna (Falkheimer & Olsson 2015).       

  

Nyhetsrapporteringen av attacken visade sig vara mycket beskrivande och fokuserad på 

förövaren som individ och går inte in på orsaker eller konsekvenser på  

politisksamhällsnivå. Falkheimer och Olsson menar att nyhetsmedierna tog regeringens 

perspektiv och följde deras skildring av attacken, att det handlade om en ensam och 

djupt störd individ. Nyhetsmedierna inramning av attacken visade inte på att 

gärningsmannen hade ett politiskt motiv. Medierna fokuserade på förövaren som individ 

och avfärdade att det skulle handla om en politisk motiverad terrorist (ibid).    

  

Pippa Norris, Montague Kern och Marion Just menar också på att terroristiska händelser 

vanligtvis förstås genom nyhetsmedias sätt att rama in händelsen. Kärnan i inramningen 
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är att man genom urval prioriterar viss fakta och bilder över andra, vilket omedvetet 

främjar en särskild tolkning av händelser (Norris, Kern & Just 2003).   

  

Inramningen kan ha flera funktioner för olika aktörer i samhället. Politiska ledare kan 

reagera på händelser och kommunicera politiska prioriteringar enkelt och effektivt 

genom att anta dominerande kulturramar för att effektivisera och förenkla deras 

budskap. Journalister och reportrar kan snabbt sortera viktiga händelser från 

kringliggande trivia genom att utnyttja bekanta berättelser för att locka fler läsare. 

Offentligheten kan också med hjälp av ramar sortera ut och förstå komplexa och 

obekanta händelser, folk och ledare (ibid).       

  

Genom terroristiska och anti-terroristiska inramningar kan man utan att veta så mycket 

om de specifika personerna eller grupperna snabbt sortera ut, tolka och kategorisera 

dessa konflikter. Konventionella nyhetsramar ger dock aldrig en omfattande förståelse 

av terrorhandlingar, utan lämnar en del aspekter oupplösta (ibid).       

     
     
     

6. Teoretiska utgångspunkter        
6.1 Gestaltningsteori       
Jesper Strömbäck har i sin bok Makt och medier beskrivit begreppet framing och har i 

sin tur översatt engelskans framing theory till gestaltningsteorin. Gestaltningsteorin går 

ut på hur medierna beskriver verkligheten eller olika problem och hur det i sin tur 

påverkar medborgare och mediekonsumenter. Nyhetsmediernas gestaltningar och dess 

konsekvenser behöver inte vara medvetet utan kan också vara omedvetet och 

oavsiktligt. Enligt Strömbäck kan medias gestaltningar jämföras med människors 

kognitiva scheman. De kognitiva scheman vi bär på är det som styr hur vi uppfattar och 

tolkar information vi tar emot. Strömbäck menar att mediernas gestaltningar är 

motsatsen till människors kognitiva scheman. Genom att journalister också har sina 

egna kognitiva scheman kan det påverka medieinnehållet, eftersom det beror på hur 

journalister tolkar och tar emot information (Strömbäck 2010).       

  

Robert Entmans definition av framing innebär att man markerar delar av en viss 

information för att göra den mer märkbar, meningsfull eller minnesvärd för publiken. 
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Var man placerar viss information eller genom att man repeterar en text kan man göra 

informationen mer tydlig för mottagaren. Informationen som framhävs i en text kan 

också vara svår för mottagaren att märka eller tolka på grund av deras redan befintliga 

kognitiva scheman (Entman 1993).     

    

Entman menar att framing handlar om att samma verklighet kan beskrivas på olika sätt, 

vilket leder den enskilda mottagaren i olika riktningar. Entman menar att framing har 

fyra olika egenskaper. Den första är att problemet definieras med hjälp av gestaltningar, 

sedan ges man vägledning om vad som är det gestaltade problemets orsak. Den tredje 

egenskapen är att gestaltningar uttrycker moraliska omdömen medan den fjärde ger en 

bild av möjliga lösningar (ibid).       

  

Att gestalta är att välja ut vissa aspekter av en uppfattad verklighet och göra dem mer 

framträdande i en kommunicerad text, för att på så sätt lyfta fram en viss 

problemdefinition, orsakstolkning, en moralisk bedömning och en föreslagen lösning 

för det beskrivna problemet (Entman 1993:52).  

  

Enligt Jesper Strömbäck kan mediernas eventuella gestaltningsmakt beskrivas som att 

mediernas gestaltningar påverkar vilka kognitiva scheman som väcks hos mottagaren, 

vilket i sin tur påverkar hur mottagaren tolkar nyheterna (Strömbäck 2010).       

       

6.2 Rasifieringsteori       
Irene Molina menar att det inte finns någon vetenskaplig grund för att använda sig av 

begreppet ”ras” för att förklara sociala beteenden, dock är begreppet användbart då det 

är aktuellt i förståelsen av maktrelationer (Molina 2005).       

Det finns inga fenotypiska eller genetiska skillnader mellan människor som kan förklara 

kulturella skillnader. Rasifiering är en ideologisk konstruktion och ett resultat av 

organisationer, marknader och de institutioner som styr relationerna av produktion, 

konsumtion och distribution (Molina 2005).       

Molina redogör för begreppet rasifiering i rapporten Bortom Vi och Dem - ur statens 

offentliga utredningar angående makt, integration och strukturell diskriminering.      

Molina påstår att det finns två förståelseformer för rasifiering. Den första 
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förståelseformen kan ses som en samhällskonstituerande process. Vilket innebär att 

samhället rasifieras och delas upp i olika skikt och att samhället organiseras hierarkiskt 

utifrån vissa föreställningar om rasskillnader. Den andra förståelseformen är att 

människor rasifieras. Det finns ingen motsättning mellan dessa två förståelseformer av 

rasifiering utan de kompletterar varandra som två dimensioner av en och samma process 

(Molina 2005).       

  

Rasiferingsprocesserna i samhället förutsätter existensen av rasifierade individer, 

samtidigt är rasifierade individer endast begripliga i ett samhälle där föreställningar om 

ras är grundläggande element av samhället. Det kan därför tyckas meningslöst att 

försöka fastställa om det är rasifiering av människor eller samhällets strukturers 

rasifiering som kommer först (Molina 2005).   

      

Begreppet rasifiering står för kategoriseringar, tankemodeller och associationer som 

skapar rangordning mellan människor som ett naturligt inslag i sociala relationer och 

maktstrukturer. Vidare menar hon att rasifieringsprocesser är associerade till en 

essentialistisk människosyn som ger legitimitet till den sociala rangordningen utifrån 

förställningar om människors oföränderliga olikheter utifrån kulturella eller 

utseendemässiga aspekter (Molina 2005).       

  

Miles (1989) menar att det inte finns egentliga raser, utan snarare att människor via 

felaktiga tankesätt och föreställningar skapar rasföreställningar i samhället. Detta kan 

leda till att uppfattningar om etniciteter ger utrymme för diskriminering och rasifiering 

(Miles 1989).       

       

     

7. Metod       
Jag som författare har valt att göra en kvalitativ studie för att kunna besvara 

frågeställningarna då intresset ligger i att ta reda på hur svenska nyhetsmedier gestaltar 

terrorism, och om det finns skillnader i vilka ord och uttryck som används beroende på 

gärningsperonens religion eller etnicitet. Den kvalitativa textanalysen tillsammans med 

delar av kritisk diskursanalys gör det möjligt att undersöka hur någonting beskrivs.  
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Genom tematisering av uttryck och värdeladdade ord ger analysen möjlighet att komma 

från ytan in på djupet i texterna (Østbye, 2004).     

     

Om intresset istället är att undersöka hur vissa personer eller grupper i samhället 

upplever medias porträttering hade en surveyundersökning i form av en enkät eller 

intervju lämpat sig bäst, då det används för att studera mediepublik. Att utforma en 

enkät skulle kunna bli problematiskt eftersom man måste bestämma populationen och 

det kan vara svårt att klargöra vilken grupp som egentligen går inom ramen för 

frågeställningen. Samma gäller intervjumetoder, det skulle vara lämpligt om man vill 

studera människors enskilda uppfattningar och erfarenheter. Då intresset ligger i att 

studera hur media framställer terrorism är en kvalitativ textanalys lämpligast för 

studiens syfte.       

       

7.1 Kvalitativ textanalys       
Texter utgör en betydande del av vår tillvaro och hur vi präglar vårt sätt att tänka och 

handla. Kvalitativ textanalys möjliggör analysering av samhällsdebatter, kartläggning 

av olika politiska åsikter eller för att försöka förstå hur frågor och samhällsfenomen 

framställs i medier (Fejes & Thornberg 2015).      

   

När man använder kvalitativ textanalys som metod måste materialet avgränsas. 

Bestämmelser om vilken typ av text, vilka delar av en dagstidning, vilka tidningar som 

ska undersökas, vilka tidningar som ska ingå i studien och utifrån vilken tidsperiod 

artiklarna är publicerade (Bergström & Boréus 2012). Vidare måste textanalysen ha ett 

tydligt syfte, och forskaren bör ställa sig frågor om varför texten ska analyseras och vad 

det är i texten som intresserar en. Det analytiska intresset kan vara knutet till exempelvis 

uttrycksmässiga aspekter, innehållsmässiga aspekter, texten som historiskt dokument, 

etnisk eller filosofisk inriktad reflektion eller andras och egen fascination för vissa 

medietexter. (Østbye, Helland & Larsen 2004).        

Utgångspunkten för en textanalys ligger i intresset hos den som analyserar i och med att 

den som genomför textanalysen har en vilja att veta något om den aktuella texten, vilket 

är viktigt för att man ska kunna ställa rätt frågor till texten (ibid).   

  



16      

      

Mitt intresse för analysen ligger i den innehållsmässiga aspekten då man kan analysera 

hur exempelvis medier framställer kön, politiker eller etniska grupper.   

  

Stommen för textanalysen är att forskaren ställer frågor till texten och försöker besvara 

dem med texten som underlag tillsammans med de begrepp och teorier som används i 

studien. För att genomföra analysen behöver man plocka isär den aktuella texten och 

ställa frågor till den för att sedan sätta ihop texten på nytt (ibid).       

   

Genom att forskaren tematiserar beskrivande och ord som är värdeladdade kommer man 

ner på djupet av den aktuella texten (Østbye 2004). I en kvalitativtextanalys är det de 

små detaljerna i texten som ger en förklaring till hur helheten kan uppfattas (Thurén 

2007).        

       

7.2 idé- och ideologikritik       
Den kvalitativa textanalysen kommer att ta avstamp ur ett idé- och ideologikritisk 

perspektiv för att analysera och tolka utvalda artiklar för studien.        

Mediemakten har en speciell tolkning i ett perspektiv som har sina rötter i en tidig 

marxistisk teori. Det har att göra med att medierna bidrar till spridande och befästande 

av den härskande klassen eller gruppens ideologi.   

  

Ideologi avses som ett sammanhängande idésystem som rättfärdigar rådande 

maktförhållanden. Senare har begreppet ideologi införlivats med samhällsvetenskaperna 

i allmänhet och delvis frigjorts från den marxistiska teorin, det är dock fortfarande 

vanligt att ideologins föreställningssystem kopplas till speciella grupper (Berglez och 

Olausson 2009).  

  

Alla texter bär på något vis på en ideologi, lika så mottagaren som har grundläggande 

föreställningar i tolkandet av texter. Genom att använda en ideologikritisk analys kan 

man gräva djupare för att studera de underliggande föreställningarna som finns i texten 

(Østbye 2004). Att studera nyhetsdiskursens ideologi möjliggör frågor gällande textens 

uppbyggnad. Genom att ställa sig utanför den kultur man själv befinner sig i och inta en 

oberoende position kan man komma runt tankesätt som oftast tas för givna vilket gör 
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det lättare att analysera texten och se om det förekommer tydliga eller dolda meningar, 

värderingar eller opinioner (Berglez 2010).        

  

Studies syfte är att undersöka hur svenska nyhetsmedier talar om terrorism, därför är det 

viktigt att upptäcka de underliggande föreställningar som finns och inte bara det som 

direkt uppfattas ur texten.        

       

7.3 Analysens dimensioner       
Fejes och Thornberg skriver i boken Handbok i kvalitativ analys att man kan dela upp 

analysen i tre olika dimensioner som ställs i förgrunden till analysen. Den första 

dimensionen analyserar textförfattaren för att få svar på vilka innebörder författaren 

själv tillskrivit en text. Den andra dimensionen har istället fokus på textens form och 

innehåll, och fokuserar på det språkliga och innehållsmässiga. Den tredje dimensionen 

gör det möjligt att tolka vilka innebörder texten får i sammanhang utanför själva texten. 

Då fokuseras det på textens betydelser i förhållande till det omgivande samhället, då 

kan samhällsstrukturer som dominerande idéer, värderingar och samhällsnormer 

uttolkas från texten. De nämner även en fjärde dimension, en problematiserande 

dimension som kan användas tillsammans med de teoretiska perspektiven för att spåra 

hur sociala maktrelationer mellan olika grupper skapas och upprätthålls exempelvis 

(Fejes & Thornberg 2015).  Den fjärde dimensionen kommer i detta fall röra sig om 

frågor om hur olika föreställningar kring etnicitet och religion skapas och återskapas i 

texter som rör terrorism (Fejes & Thornberg 2015). Jag som författare har valt att belysa 

alla fyra dimensioner men med störst fokus på den problematiserande då det möjliggör 

tillämpning av mina teoretiska utgångspunkter.   

    

7.4 Uppsatsens analysfrågor       

• Vilka ord används för att rubricera händelsen?        

       

• Vilka ord används för att beskriva gärningspersonens egenskaper?        
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• Vilka ord används för att beskriva gärningspersonens motiv?        

       

• Vilka ord är dominerande i texten?        

       

• Vilka värdeladdade ord förekommer i texten?        

       

• Förekommer det tydliga ideologier eller gestaltningar i texten?       

       

7.5 Urval och avgränsningar        
Artiklarna som kommer att analyseras i studien är hämtade från Expressen och 

Aftonbladets internetupplagor. Artiklarna kommer tillsammans med tidigare forskning 

inom ämnet terrorism och media ligga till grund för studien. Studien kommer att 

undersöka två olika tidningar med anledning att det kan finnas olikheter tidningarna 

sinsemellan och det kan finnas olika tankesätt i hur man framställer terrorism och 

terrorister i dess nyhetsrapportering.       

  

Jag har främst använt mig av sökorden terrorism, media, framing och rasifiering när jag 

sökt och samlat in material till tidigare forskning. Då jag fått flera tusen träffar har jag 

gallrat materialet avsevärt. Jag har också begränsat sökningen genom en tidsaspekt och 

endast sökt artiklar som kommer ligga som underlag för studien mellan 2015-2018, då 

det är tidsperioden som sträcker sig mellan de två händelserna fram till idag. De artiklar 

som använts för studiens analysdel har jag tagit fram från tidningarnas respektive 

internetupplagor genom att söka på de aktuella händelserna i Retreiver mellan 2015 och 

2018.        

  

Jag använde sökorden "Rakhmat Akilov" vilket resulterade i 127 artiklar från 

Aftonbladet respektive 218 artiklar från Expressen. För den andra händelsen använder 

jag sökordet "Anton Lundin Pettersson" vilket resulterade i 110 artiklar från   

Aftonbladet respektive 169 artiklar från Expressen. Detta för att få fram artiklar som rör 

händelsen, jag valde sedan ut artiklarna slumpmässigt och efter relevans för studiens 



19      

      

syfte. Jag har valt att analysera totalt tio stycken artiklar, vilket kommer att vara fem 

artiklar för respektive händelse. Efter att ha läst ett flertal artiklar och sett samma 

mönster valde jag att endast ha med 10 stycken artiklar i analysen för att hålla det så 

enkelt överskådligt som möjligt för läsaren.   

  

Jag har namngett varje artikel efter vilken tidning det är och i nummerordning. Dessa 

kommer att presenteras som exempelvis A1, som står för den första artikeln från 

Aftonbladet.  

       

7.6 Etiska överväganden        
Eftersom det empiriska materialet för studien består av tidningsartiklar hamnar jag inte i 

samma slags överväganden som om man använt sig av en kvalitativ metod, exempelvis 

intervju eller enkätundersökning. När man använder sig av en kvalitativ textanalys 

återfinns en etisk aspekt i hur forskaren förhåller sig till den tolkning man gör (Winther 

Jörgensen & Philips, 2000). Jag vill belysa risken att misstolkningar kan uppstå av det 

som presenteras analysen och uppmärksamma att det inte är mina egna åsikter som är 

representerade i analysen.       

       

  
  
  
  

8. Resultat       
I följande kapitel redovisas resultaten för de frågor jag ställt till artiklarna. Resultaten är 

kategoriserande under respektive fall och presenteras först i en tabell för att presentera 

de aktuella artiklarnas rubrik och huvudargument. Vidare presenteras resultaten utifrån 

de frågor jag ställt till artiklarna för att undersöka vilka gestaltningar som framkommer i 

nyhetsrapporteringen.       

  

För att genomföra analysen ställde jag de frågor jag tagit fram till artiklarna. Jag läste 

igenom artiklarna på djupet flera gånger och noterade särskilda ordval. Jag tittade efter 

värdeladdade ord, det vill säga ord som uttrycker värderingar, jag tittade också efter 

vilka ord som tidningarna använde för att beskriva dåden och vilka ord som var 
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dominerande i texterna. Jag kunde utifrån dessa frågor hitta de gestaltningar som 

använts i nyhetsrapporteringen.        

       

8.1 Skolattacken i Trollhättan 2015       

       

Tidning       Rubrik       Huvudargument       

Aftonbladet       

A1  

Polisen: Han skyllde 

sina misslyckanden 

på invandringen       

       

Gärningen har ett tydligt hatbrottsmotiv. 

Motivet är rasistiskt, då han valt ut offer 

efter etnicitet.        

Aftonbladet       

   

A2       

Här letar 

skolmördaren fler   

offer       

       

Gärningsmannen skyllde det som händer i 

samhället på invandringen. Valde ut offer 

efter hudfärg.       

Expressen       

       

 E1  

Anton 21, nekades 

jobb, mördade tre       

En tillbakadragen person som skyllde sina 

egna misslyckanden på invandringen.       

Expressen       

       

 E2  

Skolmördaren inte 

känd inom psykiatrin  

       

En tillbakadragen person som inte har varit 

i  kontakt med psykiatrin. Inte  

 nöjd med  invandringspolitiken.       

Expressen       

       

 E3  

Misstänkte mördaren  

- så levde han sitt liv   

 Gärningsmannen var en lugn data och   

spelintresserad kille som sympatiserade 

med högerextrema och invandringsfientliga 

rörelser.        

       

       

       



21      

      

De ord som används av Aftonbladet och Expressen för att rubricera händelsen i de 

aktuella artiklarna för analysen är skolmord, mord, hatbrott, skolattack, terrorhandling, 

svärdattack, gärningen och dåd. Ordet terrorhandling förekommer endast en gång i en 

av artiklarna medan de andra orden är ständigt återkommande (A1, A2, E1, E2, E3).        

       

Polisens utredning kring skolattacken i Trollhättan visar att Anton Lundin Pettersson 

inte har haft någon kontakt med psykiatrin (E2).       

       

Anton Lundin Pettersson hade förväntat sig en anställning efter praktikplatsens slut - 

men nekades. Bara några dagar efter det nedslående beskedet inledde han planeringen 

av den blodiga skolattacken i Trollhättan (E1).       

       

En lugn, data- och spelintresserad 21-åring som avskydde hiphop-musik. Så beskrivs 

Anton Lundin Pettersson som misstänks för den dödliga svärdattacken mot en skola i 

stadsdelen Kronogården - och som nu avlidit (E3).       

Gärningsmannaprofilgruppen hos polisen är inkopplade för att kartlägga Anton Lundin  

Pettersson och försöka bringa klarhet i vad som drev honom att begå terrorhandlingen   

(E2).       

       

Kopplingen till terrorism är inte särskilt starkt i händelsen enligt de artiklar som har 

varit till grund för analysen. Gärningsmannen kopplas dock ihop med liknande brott, 

som tidigare utförda skolattacker utförda av högerextrema vilket kan tolkas som att han 

ingår i en del av något större, exempelvis organisationer och nätverk som utför dessa 

typer av attacker, vilket skulle kunna ses som terrorism (A1, A2, E1, E2, E3).        

       

Det finns en korsbefruktning där en del politiskt motiverade förövare har blivit 

inspirerade av skolskjutningar och tvärtom skolskjutare som ganska ofta beundrar     

terrorister genom att de framstår som personer som utstrålar makt, som skapar sig 

uppmärksamhet och förstörelse, säger Leena Malkki (E1).       

       

Gärningsmannen benämns enligt de olika artiklarna som en trippelmördare, mördare, 

och skolmördare, han benämns inte en enda gång som terrorist (A1, A2, E1, E2, E3).        

       

       

 Här letar skolmördaren fler offer (A2).       
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Skolmördaren inte känd inom psykiatrin (E2).       

       

Misstänkte mördaren – så levde han sitt liv (E3).       

       

Det är också polisen som nu går ut med uppgifterna om att trippelmördaren mottog ett 

sista nedslående besked bara dagar innan han började smida sina planer (E1).       

       

Gärningsmannen beskrivs som innesluten, tillbakadragen, ensam, isolerad, osäker, snäll, 

deprimerad, ledsen, mycket trevlig, godhjärtad. lugn, dator- och spelintresserad. Det 

pratas också om hans sociala och ekonomiska problem och att han ska ha haft ett 

intresse för nazism och andra världskriget (A1, A2, E1, E2, E3).        

       
Han betecknar honom som en mycket trevlig och godhjärtad person och han tror nästan 

att han kunde börja gråta om han slog ihjäl en fluga”, säger vännen enligt polisförhöret 

(A2).       

       

Anton Lundin Pettersson var en ostraffad man bosatt i Trollhättan. På Facebook och 

sociala medier på internet visade den misstänkte gärningsmannen upp ett stort 

dataspelsintresse och han gillade också på Facebook Sverigedemokraternas initiativ för 

en folkomröstning om invandringen (E3).       

       

Analysen av hans dator, datortrafik och mobiltrafik visar bara att han haft intresse för 

nazism och andra världskriget. Och att han har sökt på skolan någon vecka innan han 

gick till attack (E2).       

       

De motiv till händelsen som nämns i artiklarna är invandringen. Det rör sig om ett 

hatbrott och att gärningsmannen valde ut offer efter hudfärg. Han ska också ha skyllt 

sina egna misslyckanden på invandringen och invandringspolitiken. Det talas också om 

att gärningsmannen inte är politiskt engagerad i något parti, men att han konsumerar 

mycket nazistiskt och rasistiskt innehåll på internet. Dådet kan eventuellt ha ett politiskt 

motiv (A1, A2, E1, E2, E3).        
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Det är tydligt att Anton valt ut skolan Kronan utifrån hans kännedom om att där fanns 

en hög representation av personer med invandrarbakgrund (A1).       

       

När han genomför brottet framgår det att han väljer sina offer utifrån att han uppfattar 

dem som personer med invandrar bakgrund (A1).       

       

"Vår bedömning är att Anton kopplat egna upplevda misslyckanden till invandringen 

och att han vänt sin besvikelse, oro och aggressivitet mot samhället som enligt honom 

under en längre tid gjort felaktiga prioriteringar av människor med behov av stöd.      

Personer med invandrarbakgrund har blivit kollektivt medskyldiga i detta." (A1).       

       

 Vidare framkommer det i artiklarna att gärningsmannen inte fått fast anställning på sin 

praktikplats vilket ska ha lett till att han blev så frustrerad och begick dådet (A1).        

       

– Han lyckas inte på två år med att få ett jobb. Han harvar runt på praktikplatser och  

går lite på försörjningsstöd. Till slut blir han väl frustrerad, säger kriminalinspektören 

Sten Rune Timmersjö, chef för polisens grova brottsrotel i Fyrbodal (E1).       

          
     
     
     
     
     

8.2 Attentatet i Stockholm 2017       

Tidning       Rubrik       Huvudargument       

Aftonbladet       

       

A3  

Terrorexperten: En  

fullfjädrad jihadist       

Gärningsmannen ses som en 

ideologisk övertygad jihadist.     
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Aftonbladet       

       

 A4  

SÄPO missade IS- 

chatten "omöjlig att 

komma åt"       

Gärningsmannen pratade öppet 

om allt från bombtillverkning 

till religiös vägledning men 

flög ändå under Säpos radar.     

       

Aftonbladet       

       

 A5  

Rakhmat Akilov 

spelade in 

trohetsvideo före 

attacken       

Gärningsmannen spelade in en 

trohetsvideo före 

terrorattentatet, som aldrig 

publicerades.        

Han chattade även med 

flera personer  med 

koppling till IS.       

       

Expressen       

      

 E4  

Akilov var inte 

allvarligt psykiskt 

störd       

       

Rättsläkaren har inte hittat 

något som tyder på att 

gärningsmannen led av en 

allvarlig psykisk störning vid 

tidpunkten för terrordådet.       

    

Expressen       

      

 E5  

Misstänkte Rakhmat    

Akilov fick sparken     

       

Den misstänkte terroristens 

yrkeskarriär i Sverige hade 

en dyster utveckling.        

       

       
Händelsen beskrivs i nyhetsrapporteringen som terroristbrott, terrordåd, terrorattentat, 

terrorattack, attack, attentat och lastbilsattack och gärningsmannen benämns i artiklarna 

som terrorist, jihadist, terrormisstänkt och stockholmsterroristen (A3, A4, A5, E4, E5).       
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Rakhmat Akilov sitter häktad på sannolika skäl misstänkt för terroristbrott genom mord.      

Han har erkänt att det var han som kapade Spendrupslastbilen och körde den längs      

Drottninggatan i ett terrordåd som kostade fem människors liv. I förhör har han 

uppgivit sig vara nöjd med dådet, enligt Expressens uppgifter (E4).       

       

För första gången tar Rakhmat Akilov nu själv till orda i rättegången om 

lastbilsattacken på Drottninggatan i fjol (A3).       

       

Innan attacken fick Rakhmat Akilov hjälp och tips via sociala medier med allt från hur 

man tillverkade en bomb till religiös vägledning. Det var via appen Zello som Akilov 

var aktiv i propagandakanalen ”Vägledning till Islamiska Kalifaten”, enligt polisens 

förundersökning (A4)        

       

Radikaliseringen har inte skett i direkt anslutning till terrorattentatet utan skett 

tidigare, säger Hans Ihrman (A5).       

       

       
Misstänkte Stockholmsterroristen Rakhmat Akilov, 39, kom till Sverige för att jobba - 

men fick sparken för att han inte kunde hålla sig vaken på jobbet (E5).       

       

Gärningsmannens yrkeskarriär i Sverige hade en dyster utveckling och det senaste 

kända arbetet lämnade han ett par månader innan han begick dådet. Han sökte 

uppehållstillstånd i Sverige 2014 för att jobba i byggbranschen så att han kunde försörja 

sina barn och hustru utomlands. Han ska ha fått sparken från sitt arbete efter att han 

somnat på jobbet (E5).       

       

Möjligheterna att gärningsmannen ska ha lidit av psykisk ohälsa diskuteras speciellt i en 

av artiklarna. Det framkommer att rättsläkare inte kunnat hitta någonting som tyder på 

att gärningsmannen led av en allvarlig psykisk störning vid tidpunkten för dådet. 

Gärningsmannen beskrivs som fullt orienterad och vaken, han anses ha ett neutralt 

stämningsläge, psykomotorik utan avvikelser och vara flexibel och följsam. 

Gärningsmannen menar dock själv att han känner sig tom och lider av flashbacks men 

vilka händelser dessa flashbacks ska röra sig om framgår inte av paragraf 7-utredningen  
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(E4).       

       

       

Han lider, enligt rättsläkaren, inte av någon allvarlig psykisk störning (E4).       

       

       

Det läggs mycket fokus på att gärningsmannen är religiös och att motivet till dådet är 

ideologiska. Det pratas om att han ska ha radikaliserats i sin tro och att han ofta har sökt 

på olika propagandafilmer för IS. Det framkommer också att han ska ha diskuterat 

andra terrorattentat och haft kontakt med andra personer som sympatiserar med IS via 

olika chattprogram som WhatsApp och Telegram. Där ska han bland annat ha bett om 

religiös vägledning och hur man tillverkar ett självmordsbälte. De ord och uttryck som 

används för att beskriva motivet till händelsen är att det rör sig om ideologiska och 

politiska motiv. Man kan också läsa att han är en ideologiskt övertygad jihadist och att 

han starkt tror att han skulle hamna i paradiset om han dött i dådet.  (A3, A4, A5, E4, 

E5).       

       

Motiven Akilov anger är ideologiska, men det är också uppenbart att han saknar koll på 

detaljer (A3).       

       

Vad vi ser är en fullfjädrad ideologiskt övertygad jihadist, säger terrorexperten Peder 

Hyllengren (A3).       

       

Han är övertygad om att om han dött i det här attentatet skulle det ge honom en evig 

plats i paradiset. Vad vi ser är en fullfjädrad ideologiskt övertygad jihadist, helt enkelt, 

säger Hyllengren (A3).       

Vidare diskuteras det att det finns ungefär 2000 personer i Sverige sympatiserar med IS 

och att man bör vara bekymrad för att det ska ske fler liknande dåd.        

       

Naturligtvis är inte alla av dem beredda att gå från ord till handling. Men det är en 

tillräckligt stor del för att man ska vara bekymrad över utvecklingen och risken för att 

det kan ske liknande attentat, säger Hyllengren (A3).       
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9. Jämförande analys        
Som artiklarna visade i resultatet är det väldigt olika ord och beskrivningar som 

kommer till uttryck mellan respektive händelser. Händelsen i Stockholm gestaltas som 

terroristbrott och gärningsmannen gestaltas som terrorist (A3, A4, A5, E4, E5) medan 

händelsen i Trollhättan gestaltas som mord och ordet terrorhandling förekommer endast 

en gång i artiklarna. Gärningsmannen benämns i artiklarna som mördare, 

trippelmördare och skolmördare (A3, A4, A5, E4, E5).    

     

I rapporteringen av händelsen i Stockholm pratas det väldigt mycket om 

gärningsmannens religiösa åsikter och att det rör som om en ideologisk övertygad 

jihadist och att han ska ha haft kopplingar till terrororganisationen IS (A3, A4). Tidigare 

forskning visar på att när nyhetsmedia rapporterar om islamistiska terrordåd är det ofta 

gärningspersonens religiösa åsikter som är en viktig faktor i rapporteringen, och att 

media ofta benämner människor med utländsk härkomst som terrorist (McQueeney      

2014).       

  

När media rapporterar om dåd som inte har en känd koppling till exempelvis islamistisk 

extremism är det istället gärningspersonens privatliv, som utanförskap, mental hälsa och 

personliga misslyckanden som utgör en stor del av nyhetsrapporteringen (Morin 2016). 

I rapporteringen av fallet i Trollhättan diskuteras just det här väldigt mycket i artiklarna.  

Det pratas mycket om gärningsmannens personliga misslyckanden, ekonomiska 

problem, utanförskap och att han efter beskedet om att han inte fått anställning på sin 

praktikplats börjat planerat dådet. I rapporteringen av fallet kan man också se att 

gärningsmannen postade religionskritiska filmer på nätet, gillade sverigedemokraterna 

på Facebook och hade ett intresse för nazism och andra världskriget, samt att motivet 

för dådet ska ha varit rasistiskt och eventuellt politiskt. Trots det benämns 

gärningsmannen aldrig som terrorist i de aktuella artiklarna (A3, A4, A5, E4, E5).     

Tidigare forskning har visat på att terrorism är en våldsam kommunikativ handling som 

till skillnad från andra former av våld riktar in sig på en större publik snarare än det 

enskilda offret. Det främsta målet är inte att skada eller straffa det enskilda offret utan 

att skrämma en större målgrupp, stat eller organisation. De terroristiska enskilda offren 

fungerar som meddelandegeneratorer och våldet fungerar för att manipulera huvudmålet 

(Morin 2016). I nyhetsrapporteringen av händelsen i Stockholm kan man läsa att 

gärningsmannen ville dela ut ett hårt slag mot dem som är otrogna, att han ville döda 
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svenskar i politiskt syfte (A3), alltså de människor som inte delar samma tro som 

honom själv. I rapporteringen av fallet i Trollhättan framkommer det att   

gärningsmannen inte var nöjd med invandringspolitiken i samhället och att det var hans 

sätt att göra någonting åt det (A1). Detta visar att båda fallen har ett tydligt politiskt 

motiv och att syftet med de två attackerna var att skrämma en större målgrupp och inte 

bara de enskilda offren. Även fast de två händelserna liknar varandra på många plan 

beskriver nyhetsmedierna dem på två radikalt olika sätt. Det är endast Rakhmat Akilov 

som benämns som terrorist i de artiklar som jag har analyserat (A3, A4, A5). Anton 

Lundin Pettersson benämns istället som skolmördare, mördare och trippelmördare (A2, 

E2, E3). Det visar utifrån gestaltningsteorin att medierna beskriver verkligheten på olika 

sätt (Strömbäck 2010) vilket i sin tur kan leda mottagaren i olika riktningar (Entman 

1993). Detta kan leda till att människor via felaktiga tankesätt och föreställningar skapar 

rasföreställningar i samhället och ger oss uppfattningar om etniciteter vilket skapar 

utrymme för diskriminering och rasifiering (Miles 1989).       

  

I båda händelserna diskuteras möjligheterna om att gärningsmännen lidit av psykisk 

ohälsa. Anton Lundin Pettersson ska inte ha haft kontakt med psykiatrin eller gått på 

antidepressiva läkemedel men ändå diskuteras det att han säkerligen känt sig 

deprimerad vilken kan styrkas genom att han fyllt i ett depressionstest på internet (E2). 

Rakhmat Akilov ska däremot inte ha lidit av någon allvarlig psykisk störning enligt 

paragraf 7-utredningen och han beskrivs som fullt orienterad och vaken (E4). Det 

diskuteras väldigt lite i artiklarna om Rakhmat Akilovs personliga egenskaper trots att 

det är en central del av nyhetsrapporteringen kring Anton Lundin Pettersson.    Rakhmat 

Akilov kopplas tydligt till terrorism, då han ska ha haft kontakt med andra terrorister 

och terrornätverket IS (A4). Anton Lundin Pettersson kopplas istället till 

högerextremism då han ska ha sympatiserat med andra högerextrema på nätet (E3).       

       

10. Diskussion       
Den här studien har med hjälp av den kvalitativa textanalysen och teorier undersökt  

Aftonbladet och Expressens rapportering kring terrorism. Mitt intresse för studien har 

legat i att ta reda på hur nyhetsmedierna gestaltar två liknande attacker utifrån 

gärningspersonernas etnicitet och religion.        
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Resultatet av min forskningsstudie visar på att Aftonbladet och Expressen var mer 

benägna att sätta etiketten terrorist på Rakhmat Akilov än på Anton Lundin Pettersson. 

Hade denna gestaltning skett om Rakhmat Akilov var född i Sverige? Om en så kallad 

etnisk svensk hade utfört samma dåd som Rakhmat Akilov hade då gärningsmannen 

blivit identifierad som terrorist? Det kan jag inte svara på i den här studien, men 

gestaltningen av dessa två gärningsmän förstärker den ofta stereotypa bilden av den 

muslimska terroristen (Axner 2015), vilket i sin tur kan påverka hur samhället ser på 

personer med samma tro som Rakhmat Akilov.        

  

Anton Lundin Pettersson kallas aldrig för terrorist i de nyhetsartiklar som legat till 

grund för analysen trots att dådet var politiskt motiverat. Dådet var hans sätt att göra 

någonting åt den invandringspolitik han var missnöjd över, han ville förändra samhället. 

Han ville sprida skräck. Tidningarna diskuterar gärningsmannens frustration över att 

inte ha fått fast anställning på sin praktikplats, att han ska ha varit deprimerad och känt 

sig misslyckad vilket ska ha drivit honom till att begå dådet.    

      

I artikeln Misstänkte Rakhmat Akilov fick sparken diskuteras gärningsmannens 

yrkeskarriär i Sverige. Det pratas om att han har fått sparken från sitt jobb efter att ha 

somnat, att han inte blev erbjuden jobb efter en arbetsintervju och så vidare, men det 

nämns dock aldrig något om att det skulle kunna vara en utlösande faktor till att han 

begick dådet. I rapporteringen kring Anton Lundin Pettersson sågs hans misslyckanden 

i arbetslivet som en möjlig utlösande faktor till dådet.        

Anton Lundin Pettersson gestaltas som en ensam gärningsman med personliga problem 

snarare än ett större hot mot samhället. Trots att motivet är politiskt diskuteras det 

knappt i artiklarna. Gärningsmannens intresse för nazism och andra världskriget nämns 

gång på gång, men det ses mer som en personlig hobby än att han skulle vara politiskt 

engagerad. Tidningarna porträtterar honom snarare som en sjuk individ med personliga 

problem. Detta har liknelser vid nyhetsrapporteringen av terrorattacken i Norge som jag 

tog upp i den tidigare forskningen då tidningarna fokuserade på att beskriva förövaren 

som individ och avfärdade att det skulle handla om en politisk motiverad terrorist 

(Falkheimer & Olsson 2015).        
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Rakhmat Akilov gestaltas som en ideologisk övertygad jihadist och kopplas starkt ihop 

med terrororganisationen IS, trots att IS inte har tagit på sig dådet på Drottninggatan. 

Det skrivs också att i Sverige finns ungefär 2000 svenskar som sympatiserar med IS och 

att det finns anledning till att vara bekymrad över den här typen av utveckling och för 

risken att liknande attentat sker. Detta gör att gärningsmannen gestaltas som att vara en 

del av något större, att det finns likasinnade som kan komma att göra samma sak. 

Rakhmat Akilovs terrorism kopplas till religion medan det för Anton Lundin Pettersson 

inte ens spekuleras om någon möjlig religiös åskådning. Som jag tidigare skrivit är 

gärningspersonens religiösa åsikter ofta en central del i nyhetsrapporteringen när det 

gäller islamistiska terrordåd (McQueeney 2014) vilket det även är i min studie.      

Rakhmat Akilov blir tydligt gestaltad som terrorist och Anton Lundin Pettersson som 

psykiskt sjuk.        

  

Anledningen skulle kunna vara deras olika etniciteter. Enligt tidigare forskning utgör 

massmedierna idag en stor roll när det kommer till att definiera begreppet terrorism. 

Reportrar och politiker är mycket mer benägna att benämna någon med utländsk 

härkomst som "terrorist" eller för grupper som al-Qaida än vad dom är för någon som är 

inhemsk (McQueeney 2014). Jag kan inte i den här studien bevisa att det är den verkliga 

anledningen, men denna typ av gestaltning skapar utrymme för generalisering och 

stereotypifiering, och förstärker bilden ytterligare av att de stereotyper som förknippats 

med muslimer ofta har kopplingar till våld och terrorism (Axner 2015).       

       

11. Sammanfattning och slutsatser       
Rakhmat Akilov gestaltas som terrorist genom att vid upprepade tillfällen benämna 

honom som terrorist och koppla honom samman med terrororganisationen IS. Genom 

att diskutera de antal IS-sympatisörer som finns i Sverige och att man bör bekymra sig 

om att det kan ske fler liknande dåd skapar det bilden av att gärningsmannen ses som en 

del av något större och att man bör vara aktsam för att likasinnade kan begå liknande 

attentat. Det ses som ett hot mot samhället.        

  

Anton Lundin Pettersson gestaltas som en ensamvarg som agerat på egen hand på grund 

av hans personliga misslyckanden. Trots att han kopplas samman med högerextrema 
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nätverk och att det var ett tydligt hatbrott betraktas inte hans dåd som ett hot mot samhället 

på samma sätt. Enligt tidigare forskning är rädslan för framtida hot större när det handlar 

om utländska terrorister snarare än inhemska terrorister (Powell   

2011).      

    

I nyhetsrapportering kring attacken i Stockholm är religion den centrala delen av 

rapporteringen, samtidigt som den uteblir helt i rapporteringen kring attacken i 

Trollhättan enligt de artiklar jag har analyserat i studien.         

Detta tillsammans med tidigare forskning pekar på att utländska terroristers religiösa 

åsikter är något som prioriteras i nyhetsrapporteringen.       
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