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Abstrakt 

Syftet med uppsatsen är att belysa tidningars rapportering av självmordsattentatet i Stockholm 

i december 2010. Vi har genomfört en hermeneutisk litteraturstudie av fyra tidningars artiklar 

under en månad efter dådet. Resultatet av vår analys och tolkning av de fyra tidningarna visar 

att de alla försöker pressa in Taimour Abdulwahab, gärningsmannen, i en mall för terrorister, 

men att de samtidigt medger att detta inte är något som låter sig göras. I en jämförelse mellan 

den terrorist-stereotyp som vi presenterar i bakgrunden och den porträttering som görs av 

Abdulwahab i tidningarna ser vi att de överensstämmer väl. Vi ser också det finns en risk med 

att vinkla frågan för mycket till muslimers försvar, då detta kan leda till ett offerstämplande 

av dem vilket i längden också kan omyndigförklara dem. När det gäller muslimer som grupp 

har tidningarna nästan uteslutande till avsikt att göra en tydlig åtskillnad mellan muslimer och 

terrorister, vilket vi ser som positivt. Det vi ser om bilden av Sverige som potentiellt terrormål 

är att denna framkommit, enligt Abdulwahah själv, på grund av Sveriges militära närvaro i 

Afghanistan och på Lars Vilks karikatyrmålningar. I vårt material framkommer också andra 

orsaker som diskriminerande behandling av muslimer och en antydan att Sverige trots det här 

dådet faktiskt inte var det primära målet utan endast en nödlösning. 

 

Sökord: Självmordsbombare, Stockholm december 2010, Taimour Abdulwahab, stereotyp, 

media 
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1 Introduktion 

 

När vi skulle välja ämne för uppsatsen började vi med att fundera kring ämnen som 

religionernas myter och riter, antingen i dåtid eller nutid. En viktig faktor i vårt val var att vår 

uppsats skulle ha relevans för vår framtida yrkesroll som gymnasielärare inom ämnet religion. 

En första motivering till att lämna vår ursprungstanke var att vi ville skriva om något som har 

aktualitet både för religion och samhälle. En ytterligare motivering kom genom vår diskussion 

om globaliseringen och den mångkulturalitet och mångreligiositet som blivit en del av vårt 

svenska samhälle. Frågan om hur vi i Sverige uppfattar olika religioner och hur dessa kan 

komma till uttryck ledde till att vi valde att undersöka mediabilden av självmordsattentatet i 

Stockholm. 

 

Vidare är terrorism i dagens globala samhälle väldigt aktuellt, vilket vi tyckte var ytterligare 

en anledning till att välja ämnet. Trots att vi genom media alltid matas av terrorismens 

konsekvenser märkte vi att vi inte hade någon djupgående kunskap om vad terrorism är och 

hur det uppkommit. Till detta hör även frågan om religionens makt att göra människor till 

martyrer. 

 

Vi såg en fördel med det här ämnet som blivande lärare. Attentatet i Stockholm var det första 

självmordsattentatet som begicks i Sverige och chansen – eller kanske vi ska säga risken med 

tanke på att världens problem också har blivit Sveriges problem – är stor att frågor om 

händelser liknande denna kommer att tas upp i klassrummet. Att då ha gjort en undersökning i 

ämnet tror vi kan vara till en god hjälp i yrket. 

 

1.1 Händelsen 

 

Mitt under julrushen i centrala Stockholm lördagen 11:e december 2010 hördes två 

explosioner. Det ena som exploderade var en bil och det andra var en självmordsbombare. 

Självmordsbombarens namn var Taimour Abdulwahab. Innan sprängningen mottog 

Säkerhetspolisen (Säpo) en ljudfil där han motiverade sitt dåd dels genom Sveriges tystnad 

angående Lars Vilks målningar, och dels genom Sveriges engagemang i Afghanistan. 

Taimour Abdulwahab skickade även ett hotbrev till nyhetsbyrån TT. På lördagen fick polisen 

först in ett larm angående bilen som sprängts på Olof Palmes gata i centrala Stockholm, 
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snabbt följt av ett larm om en ytterligare explosion vid korsningen Bryggaregatan och 

Drottninggatan. Konsekvenserna av bomberna blev lyckligtvis inte så stora som de hade 

kunnat bli. En person dog, självmordsbombaren, och två blev lindrigt skadade. 

 

Vi, uppsatsskrivarna, kan i efterhand se bombdådet som ett ”misslyckande”, till allas lycka. 

Alla sprängmedel som självmordsbombaren hade på sig detonerade inte och de som 

exploderade får vi anta gjorde så innan det var planerat, eftersom Taimour Abdulwahab inte 

hann ut bland allt folk som var ute på Drottninggatan i Stockholm. Polisens misstankar var att 

han förmodligen hade Centralstationen eller Åhléns som mål. Av den anledningen blev inte 

konsekvenserna av dådet så stora som de hade potential att bli. Detta var också första gången 

som en självmordsbombare angripit Sverige. 

 

1.2 Brevet 

 

Vi kan läsa det brev som Taimour Abdulwahab skickade till nyhetsbyrån TT och Säpo strax 

innan han sprängde sig själv i centrala Stockholm: 

 

I den barmhärtiga Gudens namn. Bönen och freden till profeten Muhammed, fred vare 

över honom. I Guds den barmhärtiges namn: Väldigt kort och omfattande till Sverige och 

svenska folket. Tack vare Lars Vilks och hans målningar av profeten Muhammed fred 

vare över honom och era soldater i Afghanistan och er tystnad på allt detta så ska era 

barn, döttrar, bröder och systrar dö lika som våra bröder och systrar och barn dö. Nu har 

islamiska staten uppfyllt vad de har lovat er. Vi finns nu här i Europa och i Sverige, vi är 

en verklighet, inget påhitt, mer vill jag inte säga om detta. Våra aktioner kommer att prata 

för sig själva. Så länge ni inte slutar ert krig mot islam och förnedrande mot profeten fred 

vare över honom och ert dumma support till grisen Vilks. Och till alla muslimer i Sverige 

säger jag: sluta fjäska och förnedra er själva för ett förnedrande liv långt från islam. Hjälp 

era bröder och systrar och frukta ingen och inget, bara Gud som ni dyrkar. 

 

Och till min familj, försök att förlåta mig. Jag kunde inte sitta och titta på när allt 

orättvisa sker mot islam och profeten Muhammed fred vare över honom, när grisen Vilks 

gjorde vad han gjorde. Förlåt för mina lögner. Jag åkte aldrig till Mellanöstern för att 

jobba eller tjäna pengar, jag åkte dit för jihad. Jag hoppas ni kan förstå mig någon gång. 

Jag kunde aldrig ha berättat allt detta för er eller någon annan. Min kära fru och barn, jag 

älskar er. Jag älskar dig, min fru. Min kärlek för dig var aldrig en lögn. Förlåt mig när jag 

inte berättade något för dig. Pussa barnen från mig. Säg till dem att pappa älskar dem, 

kommer alltid att älska dem. Till slut så hälsar jag till alla mujahedin, glöm inte mig i era 

böner. Be för mig. Be för mig för att här i Sverige så är muslimerna så pass förnedrade att 

de ber för ickemuslimer i deras moskéer. 

 

Och till slut och till alla mujahedin i Europa och i Sverige: nu är det dags att slå till, vänta 

inte längre. Kom fram med vad än ni har även om det är en kniv och jag vet att ni har mer 

än en kniv att komma med. Frukta ingen, frukta inget fängelse, frukta inte döden. Jag 
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säger mitt ord och jag ber Gud att förlåta mig och förlåta er. Bröder. De trogna. (Jakten 

på bevis, 13 december 2010, Expressen, s.16) 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med uppsatsen är att belysa tidningars rapportering av självmordsattentatet i Stockholm 

11/12 2010, och vilka eventuella förändringar som skett i det svenska samhället som kan 

motivera den här typen av dåd. De frågeställningar vi koncentrerat oss på är: 

 

- Hur porträtteras självmordsbombaren Taimour Abdulwahab i tidningar efter dådet? 

- Hur porträtteras självmordsbombare som grupp i tidningar efter dådet? 

- Hur porträtteras muslimer som grupp i tidningar efter dådet? 

- Hur beskrivs Sverige som potentiellt terrormål? 
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2 Metod 

 

Eftersom uppsatsens syfte är att undersöka utsagor och attityder som uttrycks i 

tidningsartiklar lämpar sig en forskningsmetod som kan avslöja även författares avsikter med 

det som skrivs, hellre än endast det direkt uttryckta. Vi tillämpar därför en hermeneutisk 

analys och tolkningsmetod. Alan Bryman menar i boken Samhällsvetenskapliga metoder 

(2002) att hermeneutik ursprungligen utformades för tolkning av religiösa texter. Tanken är, 

menar Bryman, att man medan man analyserar en text ska nå fram till författarens intention, 

den mening som texten hade för dess skapare. För att uppnå detta krävs en insikt i det 

historiska och sociala sammanhang som texten skapades i. Runa Patel och Bo Davidson 

framställer i boken Forskningsmetodikens grunder - Att planera, genomföra och rapportera 

en undersökning (1994) hermeneutik som en metod där motsatser omväxlande ställs mot 

varandra, subjektets mot objektets perspektiv, textens del mot textens helhet. För oss innebär 

detta att vi först ska läsa hela innehållet i det skrivna för att därefter läsa olika delar av texten 

var för sig i ljuset av helheten. I detta är vår egen förförståelse viktig. När vi analyserar det 

skrivna genom att pendla mellan vårt eget subjektiva perspektiv och objektets perspektiv, det 

vill säga skribentens tolkning och framställning av en händelse, får vi hela tiden en större 

förståelse för det vi studerar. Ny kunskap och ny förståelse ska så att säga både komma 

genom materialet och tillämpas på materialet med vår egen förförståelse som verktyg, en 

process som Patel och Davidson benämner som den hermeneutiska spiralen. 

 

2.1 Materialinsamling 

 

När vi skaffat oss kunskap om hur vi skulle gå till väga i tolkning och analys påbörjades en 

artikelsökning via Retriever. Retriever är en internet-tjänst som bedriver mediebevakning och 

lagrar stora mängder tidningar. Vi gjorde sökningar med två sammansättningar av sökord: 

Stockholm + Självmordsbombare och Taimour + Abdulwahab. När vi väl samlat in artiklarna 

gjordes en sållningsprocess, i vilken vi sökte efter vissa förutbestämda kriterier, eller teman, 

nämligen sådana som stereotypa respektive icke stereotypa bilder, toleransförespråkande 

respektive intoleranta uttalanden. Vi höll oss också öppna för att under processens gång 

upptäcka andra intressanta aspekter relevanta för vårt syfte. 
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Värt att nämna är att vi först enbart tänkte utnyttja artiklarnas brödtext, eftersom den största 

massan av information finns att hämta där. Men under urvalets gång blev vi uppmärksamma 

på att en rubrikanalys också var värdefull då dessa utgör artikelns första intryck på läsaren, 

vilket samtidigt säger oss mot vilken bakgrund tidningen vill att vi ska läsa det skrivna. 

 

2.2 Urval och avgränsning 

 

Vi valde att göra sökning i fyra tidningar, två dagstidningar och två kvällstidningar. Detta 

urval motiveras genom Håkan Hvitfelts åsikt, i boken Mörk magi i vita medier - Svensk 

nyhetsjournalistik om invandrare, flyktingar och rasism (1998), att det finns en skillnad 

mellan dagstidningars och kvällstidningars rapportering av händelser. Dagstidningar har mer 

utrymme och således möjlighet att ge mer nyanserade bilder och mer ingående 

bakgrundsinformation. Kvällstidningar är mer sensationsjagande och lyfter således fram mer 

extrema fall och sensationsskapande händelser. Vidare var urvalet motiverat genom att vi 

sökte större tidningar med bas i Stockholm, det vill säga närhet till dådet och en stor läsekrets. 

Tidningarna vi valde var därför Dagens Nyheter (DN), Svenska Dagbladet (SvD), Aftonbladet 

och Expressen. Vi begränsade oss till perioden från dagen för attentatet och en månad framåt, 

11/12 2010 – 11/1 2011. Avgränsningen är styrd av vår bedömning att de flesta fakta då 

skulle vara belysta och debatten ebbat ut. 
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3 Bakgrund 

 

I bakgrunden gör vi en beskrivning av de förutsättningar tidningarna går in med när de skriver 

om dådet. Vi tar även upp i vilken kontext media ofta valt att presentera islam. Slutligen tittar 

vi också på terrorismen och dess byggstenar med fokus på stereotyper, självmordsattentat, 

martyrskap och relationen mellan terrorism och Sverige. 

 

3.1 Medias utgångspunkt 

 

För att kunna få en bild av de budskap som skribenterna av artiklarna vill föra fram behöver 

flera faktorer tas med i analys och tolkning. De två första är plats och tid. Plats är en faktor då 

en händelse på nära håll påverkar en människa mer än en händelse på stort avstånd. I detta fall 

är alla de tidningar som vi valt att undersöka baserade i Stockholm, vilket också är den plats 

där attentatet ägde rum. Detta betyder att tidningarna som företag och många av skribenterna 

har en närhet till händelsen, och kan således också påverkas på ett speciellt sätt. Den andra 

faktorn, tid, är också av intresse då vi valt att undersöka tiden från attentatet och en månad 

framåt. Detta valda spann gör att tidningarna och dess skribenter inte bara har en rumslig 

närhet till attentatet utan även en tidslig, vilket ytterligare påverkar dem i den mening att 

journalisterna saknar en distans till händelsen. Dessa två faktorer bedömer vi kan påverka det 

material vi undersöker, men fler faktorer behöver hållas i åtanke. Faktum är att även om 

attentatet i sig var av väldigt skrämmande karaktär, så var skadorna försumbara. En händelses 

inverkan på människor må vara beroende av avstånd och tid, men den beror också på hur 

allvarlig den är. Detta är inte ett försök att nedvärdera attentatets betydelse. Det är bara en 

ansats att påpeka att det troligen enligt vår mening inte påverkade medborgarna, däribland 

skribenterna för de tidningar vi undersöker, så mycket som, ironiskt nog, media vill påstå. Det 

är rimligt, menar vi, att anta att de ideologiska implikationerna av dådet räcker för att 

skribenterna i sina yrkesroller ska dra nytta av händelsen och, så att säga, smida guld genom 

att skapa rubriker. 

 

Pernilla Ouis skriver i Muslim i Sverige (2003) om den islamofobi som förmedlas genom 

media, och menar att det finns ett nyhetsvärde i det som är annorlunda och okänt, vilket leder 

till att icke-muslimer lätt kan få en skev bild av muslimer. Muslimer i allmänhet får väldigt 

lite plats i media medan den minoritet som begår brott och uttalar sig radikalt är mycket mer 

attraktiva för nyhetsskaparna. Som Ouis uttrycker det: 



7 

 

Det tas […] sällan hänsyn till att det inom gruppen av människor med rötter i den 

islamska traditionen inte bara finns individer med olika bakgrund, både vad gäller land, 

kultur, klass och utbildning, utan också individer med olika handlingsmönster, olika 

tolkningstraditioner, och sist men inte minst individer med olika förhållanden till sin 

religion, islam. Islam får funktionen som enda förklaringsmodell. (Ouis, s.37) 

 

Mediebilden av islam diskuteras även av Håkan Hvitfelt i Mörk magi i vita medier (1998). 

Han menar att även om islamofobiska uttalanden begränsas genom den politiska korrektheten 

så vinklas ändå bilden av muslimer och islam i medier genom att det i huvudsak är 

överhängande radikala och extrema muslimer som får plats. Detta blir en ond cirkel där 

extremgrupper får möjlighet att föra fram sitt budskap i media genom att vara extrema, och 

media bereder dessa plats för att de är extrema. Hvitfelt pekar på en undersökning som 

genomfördes 1991-95 i vilken det framkom att av alla TV-inslag som berörde islam var det 

närmare 70 % som visade upp islam kopplat till terrorism, krig och förföljelse av så kallade 

otrogna. Även om denna undersökning inte är av bästa datum, ger den en bra grund för att 

förstå 2000-talets terrorattacker som till slut kom att beröra Sverige genom attentatet i 

Stockholm. Även när media väljer att belysa muslimers utsatthet kan det enligt Hvitfelt leda 

till en negativ bild av muslimerna i fråga. Genom att porträttera dem som offer 

omyndigförklarar man dem och de inkluderas sällan i debatten. Offren lämnas “ohörda” 

utanför analysen av problemet. Lösningen kommer istället från högre instanser, så som polis, 

regeringspolitiker och nyhetsjournalister. 

 

Den politiska korrektheten tar Ouis (2003) upp som en möjlig hämmande faktor för 

islamofobi. Hon menar att svenska journalister är medvetna om sin roll och noga med att inte 

komma med uttalanden som kan uppfattas som hets mot folkgrupp. Hon pekar också på den 

motsatta åsikten, att den istället spär på islamofobin så att människor blir rädda för att uttala 

sig mot islam i rädsla för att bli kallad just islamofob eller rasist. Vi anser att man med andra 

ord kan säga att det möjligen finns islamofobi kvar under ytan där den, eftersom den inte 

ventileras så att den kan utsättas för kritik, sakta växer. 

 

3.2 Terrorismen och dess byggstenar 

 

I detta avsnitt kommer terrorismens byggstenar att diskuteras. Vi börjar med att definiera 

begreppet terrorism. Björn Kumm menar i Terrorismens historia (2002) att terrorism är ett 
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svårdefinierat begrepp. En organisation eller individ kan beroende på perspektiv i den enes 

ögon vara en frihetskämpe och i den andres en terrorist. Kumm definierar begreppet terrorism 

på följande sätt: “Någon utövar makt, någon uppnår eller försöker uppnå sina mål genom att 

injaga skräck hos sin omgivning”. (s.24) Fler definitioner än denna finns dock. Följande 

definition av terrorism ges på Säpos hemsida: 

 

Det finns ingen entydig definition av vad terrorism är. Det finns dock en svensk lag 

om terroristbrott som baseras på EU:s rambeslut om bekämpande av terrorism. 

Enligt denna är terrorism en gärning som allvarligt kan skada en stat eller 

mellanstatlig organisation om denna syftade till att: 

1. injaga allvarlig fruktan hos en befolkning eller befolkningsgrupp, 

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

avstå från att vidta en åtgärd, eller 

3. destabilisera eller förstöra grundläggande politiska, konstitutionella, 

ekonomiska eller sociala strukturer. (www.sakerhetspolisen.se) 

En mindre övergripande men mer direkt definition ges i Nationalencyklopedin som definierar 

terrorism som “... våldshandlingar som är politiskt betingade och syftar till att påverka 

samhället eller ett lands politik utan hänsyn till om oskyldiga drabbas.” (www.ne.se) 

 

Även om det finns tydliga gemensamma beröringspunkter de olika definitionerna emellan är 

det svårt att smälta samman dem till en och samma. Detta anser vi spegla terrorismens 

mångfald, vilket antyder att någon absolut definition av terrorism varken kan eller ska göras. I 

den här uppsatsen kommer vi dock att arbeta med en typ av terrorism som legitimeras 

religiöst, och när vi framöver skriver om terrorism är det sådan terrorism vi avser om inte 

annat anges. 

 

3.3.1 Stereotyper 

 

Ett annat begrepp som hör hemma i diskussionen om terrorism är begreppet stereotyp. Perry 

R. Hinton definierar i Stereotyper, kognition och kulter (2003) en stereotyp genom att förklara 

tre viktiga komponenter. Den första är att en grupp människor känns igen, och särskiljs från 

andra, genom en viss egenskap. Detta kan naturligtvis variera stort, då det kan handla om 

nationalitet, religiositet, etnicitet, ålder med mera, det vill säga vad som helst som förenar en 

grupp människor på något sätt. Den andra komponenten är att denna grupp tillskrivs speciella 

egenskaper. Det kan vara att gamla människor är gråhåriga eller att skandinaver är långa. 
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Dessa egenskaper tillskrivs således alla i gruppen och inte bara enskilda individer. Den tredje 

och sista komponenten är att när vi har konstaterat att en person har en egenskap som finns 

hos en viss grupp, tillskriver vi den personen också stereotypa egenskaper från den grupp som 

vi identifierat som dess tillhörighet. (ss.11-12) 

 

Det intressanta med stereotyper är att trots att de i så gott som alla fall är missvisande 

fortsätter vi ändå att använda dem. Varför? Hinton (2003) anser att en av anledningarna har 

med vår motivation att göra. Stereotyper ingår i våra fördomar och vi människor kanske inte 

kan eller vill ändra på vårt sätt att tänka, eftersom det legitimerar våra stereotypa bilder av 

andra människor. De psykologiska undersökningar av fördomar fokuserade på 

motivationsrelaterade orsaker till vår negativa syn på andra samhällsgrupper visar att dessa 

orsaker kan delas upp i fyra grupper: 

 

1. Frustration och aggression 

När vi människor blir frustrerade leder det ofta till aggression. När man råkar ut för något som 

skapar denna frustration så blir en aggression ofta missriktad eftersom det man är frustrerad 

över kan kännas övermäktigt för oss. Man utser alltså en ställföreträdande syndabock som får 

stå till svars för den aggression man kan känna när man exempelvis förlorat jobbet på grund 

av en lågkonjunktur. Aggressionen kan då exempelvis riktas mot en annan samhällsgrupp 

eller annan etnisk grupp. ”Allting hade varit bra om inte de hade tagit våra jobb” är ett 

exempel på en negativ och stereotyp tanke som kan riktas mot fel måltavla. 

 

2. Den auktoritära personligheten 

En studie som analyserat människors åsikter i en rad frågeformulär har visat på att 

fördomsfulla människor ofta har ett auktoritärt personlighetsdrag vilket visar sig genom att de 

är konventionella, underkastar sig auktoriteter, betonar makt och styrka, undviker att visa 

känslighet, betraktar världen som farlig och ofta förordar stränga straff för brottslighet. De har 

också en benägenhet att tänka på ett fördomsfullt och stereotypt sätt, vilket bibehålls även om 

motsatsen kan bevisas. 

 

3. Konkurrens mellan grupper 

Stereotyper har visat sig kunna uppstå ur grupprocesser. Fientlighet mellan grupper 

utvecklades när det fanns en konkurrens mellan grupperna. Konkurrensen kan ofta handla om 
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bristande tillgångar i någon form vilket leder till negativa tankar och negativa stereotyper om 

andra gruppen. 

 

4. Brister i vårt sätt att tänka 

Det finns kognitiva orsaker som kan ligga bakom människans förmåga att använda sig av 

stereotyper. Den kunskap som vi hämtar in om andra länder eller folk grundar sig inte alltid i 

egna erfarenheter, utan ofta får vi information från andra människor. En åsikt som i själva 

verket är en enkel kategorisering och generalisering kan komma att ses som en sanning för 

oss, vilket innebär att denna stereotyp blir grundligt förankrad, inte bara inom oss själva, utan 

även hos andra i vår närhet. 

  

Följande undersökning av Gabriella Knutagård och Robert Scaramuzzino är begränsad på så 

vis att den endast undersöker ett relativt fåtal människor i ett begränsat geografiskt 

urvalsområde. Trots detta har vi valt att ta med undersökningen eftersom den ändå ger 

exempel på stereotypiskt tänkande. 

 

Knutagård och Scaramuzzino gör en enkätundersökning i sin D-uppsats med rubriken På jakt 

efter terroristen! - Stereotyper av terroristen i Sverige och deras påverkan på relationen 

mellan människor (2005). Enkäterna delades ut på olika arbetsplatser i Skåne och besvarades 

av människor i åldrar från 16-66+ och utgjordes av ungefär ⅔ kvinnor och ⅓ män. Genom 

svaren på fråga 8 “Vilka egenskaper förknippar du med terroristen?”, där svarsalternativ 

ställdes mot varandra, blir det tydligt att vissa drag anses vara vanliga hos terroristen: 

traditionell, religiös, mörk, främling, ociviliserad, irrationell och ung man. Vidare tyder 

svaren på fråga 9 att de flesta anser att terroristens religion är islam och att dess bakgrund är 

invandrare. Frågan löd återigen “Vilka egenskaper förknippar du med terroristen?” men 

respondenterna fick nu svara fritt mellan 26 olika alternativ som var olika från fråga 8 och 

med möjlighet att formulera ett eget svar. Bland svarsalternativen fanns alla fem stora 

världsreligioner, några ideologier, etnisk tillhörighet o.s.v. Andra egenskaper som terroristen 

tillskrivs enligt undersökningen är fanatisk, omänsklig, planerad, feg, omogen och rörlig. 

Även i intervjuerna som de gjorde drogs parallellen till invandrare. Mattias Gardell anser i 

Islamofobi (2010) att folk i allmänhet gör en koppling mellan muslimer och terrorism, vilket 

överensstämmer med Knutagårds och Scaramuzzinos  resultat. 
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När det gäller att sammanfatta den stereotypa bilden i svenska folkets medvetande av en 

muslim vänder vi oss först till de undersökningar som Gardell (2010) och Hvitfelt (1998) 

gjort och som presenterats tidigare. Från Gardells siffror kan vi se att den stereotype bilden av 

en muslim har värderingar som inte anses vara förenliga med det svenska samhället. Hvitfelts 

undersökning av islams plats i nyhetsrapporteringen, som säger att islam i närmare 70 % av 

fallen kopplas samman med terrorism och krig, visar indirekt att en del av den stereotypa bild 

som det svenska folket har av muslimer är att denne är våldsam och krigshetsande. Knutagård 

och Scaramuzzino ger oss i stort samma bild. 

 

Vi kan använda Hintons tre komponenter för att beskriva uppkomsten av stereotyperna kring 

dels muslimer och dels terrorister. Vi börjar med muslimer: 1. En grupp människor 

identifieras som muslimer genom deras tro. 2. Utöver att muslimerna “bara” är muslimer, så 

blir de, genom medias vinkling av islam i olika sammanhang, också tillskrivna egenskaper 

som till exempel väldigt våldsam. 3. Om någon säger sig vara muslim, så tillskriver vi den de 

egenskaper som gruppen har tillskrivits genom 2, i det här fallet våldsamhet. Samma 

beskrivning kan göras av terrorister: 1. En grupp människor identifieras som terrorister genom 

sina handlingar. 2. Terroristerna tillskrivs egenskaper som till exempel främling, man, 

irrationell och muslim. 3. Om någon identifieras som terrorist tillskrivs denne egenskaperna i 

2. Vi återkommer längre fram till dessa två stereotyper av muslimer och terrorister. 

 

3.3.2 Självmordsattentat 

 

Christoph Reuter skriver i Med livet som vapen - En bok om självmordsbombare (2003) om 

självmordsattentat och problemen som maktutövarna har med denna typ av dåd. Att använda 

döden eller fängelsestraff är det klart vanligaste sättet att förhindra kriminella handlingar. Det 

finns däremot inget straff att ge som kan avskräcka en självmordsbombare från att utföra 

dådet. Det finns, som Reuter skriver, ”inget mer att hota med utöver döden” för en stat, medan 

religionen kan erbjuda ett liv efter detta. (s.16) Den här typen av attentat har vi länge varit 

förskonade från i västvärlden i åtminstone någon större utsträckning. Attentat har naturligtvis 

skett men det som framförallt öppnade våra ögon skedde den 11:e september 2001 i USA då 

två plan flög in i World Trade Center och ytterligare ett flög in i Pentagon. Under 2000-talet 

fick vi se ytterligare attacker i större städer som London och Madrid. Vi har känslan av att 

invånare i Sverige ofta tänkt att den här typen av attentat alltid händer långt ifrån oss, men nu 
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har vi blivit tvungna att tänka om. Det kan bevisligen ske även hos oss i Sverige som tidigare 

aldrig utsatts för självmordsattentat. Det är också viktigt att poängtera att martyrer har ett stort 

propagandavärde och visar vägen för deras anhängare. Reuter menar att man lätt gör 

misstaget att tro att det handlar om enstaka fanatiker eller galningar som blivit utsatta för 

någon hjärntvätt som slår till. Även om så säkerligen kan vara fallet i vissa attentat så visar 

den kartläggning som USA genomförde av de personer som utförde attentaten mot World 

Trade Center att de inte tillhörde något fattigt skikt i samhället eller var uppvuxna i något 

ghetto, blivit fängslade i något land i västvärlden eller liknande. En av dem hade till exempel 

studerat vid en högskola i Tyskland och där fått bra betyg. 

 

Reuter fortsätter med att poängtera att självmordsattentat på intet sätt är en ny företeelse och 

inte heller något genuint islamiskt. Självmordsattentat har mer eller mindre alltid funnits och 

kan dokumenteras tillbaka till antiken och medeltiden. Under andra världskriget förekom 

bland annat kamikaze-piloter som offrade sitt liv i strid. De historiska attentaten genererade 

inte så stort antal dödsoffer som dagens attentat har potential att göra med den tekniska 

utveckling som skett inom både vapen och färdmedel. Med det senaste tänker vi då på 

flygplan som gjorde attacken mot World Trade Center möjlig, och som gav så enorma 

konsekvenser som ca 3000 döda. Under 80-talet i kriget mellan Iran och Irak återupplivades 

tanken om offerdöden då iranska barn och ungdomar sprang in i irakiska 

maskingevärsställningar i Guds namn med löfte om en plats i paradiset. 

 

Grundandet av Hizbullah, som var ”Guds parti”, ledde enligt Reuter till ett fulländande av 

självmordsattentat. I flertalet attentat som skedde under tidigt 80-tal återupplivade Hizbullah 

tanken om martyrskap. Senare med grupper som al-Qaida övergavs tanken på 

självmordsbombning som ett försvar för det egna landet och på att enbart angripa fientliga 

soldater. Det kom att utvecklas rent tekniskt och legitimerades religiöst. I en artikel i SvD 

påpekar Jan Hjärpe att självmordsbombarna ser sig som Guds krigare som kämpar för en god 

sak. Vidare lägger han vikt vid att det inte är längtan efter paradiset som driver 

gärningsmännen, utan snarare hämndbegär och en vilja att bli respekterad (www.svd.se). 

Reuter betonar att Usama bin Ladin framställer attentaten som ett jihad beordrat av Gud och 

religionen används som ett medel för legitimitet när det snarare handlar om ett urplock ur 

Koranen av delar som ska tjäna terroristgruppens syfte. 
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3.3.3 När martyrskap blir terrorism 

 

I detta avsnitt undersöks begreppet martyrskap, vilket kan uppfattas som en viktig byggsten i 

frågan om terrorism och terrordåd. Oavsett detta är handlingar som involverar att ta sitt eget 

liv strängt förbjudna inom flera världsreligioner, däribland islam, om handlingarna inte kan 

legitimeras genom martyrskapet. Per-Olof Åkerdahl skriver i Nya mål? Religionsdidaktik i en 

tid av förändring (2006) om martyrskap. Han framhåller att martyrskapet inte uppfattas som 

självmord eller att det skulle handla om något missnöje med sitt eget liv eller någon form av 

depression. De som väljer martyrdöden är generellt relativt högutbildade och väl medvetna 

om vad de gör snarare än lurade in i något. Som sunnimuslim skulle detta bli ett uttryck för 

jihad, ett heligt krig, likt den fallne soldaten som prisats i Koranen. Som shi‟a-muslim bygger 

ideologin om martyrskapet på imam Husseins död i Kerbela. Vi bör tillägga här att 

martyrskapstanken på intet sätt är bunden till enbart islam utan att den även finns inom 

kristendomen och andra religioner. Själva begreppet martyr var snarare bundet till 

kristendomen än till islam under en lång tid, men sedan några år tillbaka har begreppet fått en 

ny betydelse då vi via media har kunnat se människor offra sitt liv för att döda fienden och ett 

ständigt återkommande exempel på detta är attacken mot USA 11:e september 2001. 

 

I boken Den religiösa människan: en introduktion till religionspsykologin (2006) hänvisar 

Antoon Geels och Owe Wikström till Charles Kimball (2004) som diskuterar terrorismen och 

religionens roll i det hela. Kimball talar här om det missbruk av de heliga skrifterna som finns 

inom religionerna och hur man vänder och vrider på budskapen till sin egen fördel och det 

man själv vill uppnå i religionens namn. Exempel som ges i boken är terroristgruppen al-

Qaida samt självmordsbombare. Tar vi det senare, som för oss är mest intressant, så använder 

man sig av väldigt väl utvalda korancitat för att legitimera och motivera människor till att bli 

självmordsbombare. Man tar inte hänsyn till de många delar som helt fördömer självmord i 

alla former. Detsamma gäller de islamska förbuden mot att döda kvinnor, barn och civila som 

inte är en del av striderna. Geels och Wikström lyfter även fram terroristers psyke och 

hänvisar bland annat till forskning gjord av psykiatrikern Jerrold M Post som finner att 

terrorister har en speciell retorik, ett ”vi mot dem”-tänkande för att legitimera sina handlingar. 

Tankegångarna är i svart och vitt och det finns inte några direkta gråskalor utan fienden ligger 

bakom allt ont och ”vi” är frihetskämpar. Vidare har Post också gjort socialpsykologiska 

studier på den väst-tyska Röda arméfraktionen. Genom att studera familjebakgrunder kunde 

han se ett mönster av splittrade familjeförhållanden och en livshistoria som vittnade om 
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misslyckanden i såväl studie- som yrkessammanhang. Det senare finner vi motsägas av andra 

källor som menar att några slutsatser om terroristers bakgrund inte går att dra i någon större 

utsträckning, eftersom de ofta visat sig tillhöra olika samhällsklasser och yrkesgrupper. 

Christoph Reuter beskriver i Med livet som vapen (2003) attacken mot World Trade Center 

och Pentagon i USA och svårigheten med att försöka hitta någon gemensam nämnare mellan 

de terrorister som genomförde attacken. Kartläggningen av de som utförde attacken visade 

inte på någon speciell klasstillhörighet, bakgrund eller liknande. Vissa var välutbildade 

personer som läst på högskolor i västvärlden. Vi menar att denna svårighet att få klarhet i eller 

att hitta något mönster gör det väldigt svårt att dra några slutsatser när det kommer till att 

förstå hur en terrorist fungerar ur ett psykologiskt perspektiv, och i förlängningen också när 

det kommer till att kartlägga vem som kan tänkas bli en självmordsbombare. Detta anser vi 

märks inte minst i fallet här i Sverige där Säpo inte hade någon aning om Taimour 

Abdulwahab som utförde dådet. 

 

Mark Juergensmeyer skriver i Terror in the mind of God: The global rise of religious violence 

(2003) om legitimeringen av våldshandlingar i islams namn och konstaterar att religionens 

roll i sig är tvetydig i frågan. Juergensmeyer citerar shejk Omar Abdul Rahman som säger att 

Koranen innehåller flertalet suror som handlar om att livet är heligt och att ta någons liv är en 

synd. Kärlek, förlåtande och tolerans är budskap som ofta förmedlas i skriften, men det finns 

undantag. Om man själv, eller ens land, står under hot, ses det som ett undantag från regeln 

om att inte döda. Juergensmeyer hänvisar även till Irans Ayatolla Khomeini och hans åsikt är 

att våldet kan legitimeras i bestraffningar och för att försvara tron. Juergensmeyer menar 

vidare att våld i ovanstående mening, att försvara tron, ofta namnges som jihad, helig kamp, 

men att begreppet i sig ofta används felaktigt eftersom jihad inte får bedrivas för personlig 

vinning eller med ett tvetydigt budskap. 

 

Jan Hjärpe diskuterar självmordsbombare och den religiösa legitimeringen av densamma i 

artikeln Självmordsbombare (www.teol.lu.se). Hjärpe menar att självmord alltid ansetts som 

en synd och varit förbjudet enligt den islamska traditionen. Muhammed berättas själv ha sagt: 

“Den som kastar sig utför ett berg och så dödar sig själv, kommer att vara i helvetet och kasta 

sig utför för evigt”. Hjärpe betonar dock att den folkliga seden inte nödvändigtvis följer, eller 

stämmer överens med den religiösa normen. Det krävs en stor förändring i synsättet för att 

självmordsaktioner inte bara ska bli legitima utan rent av hedersamma. Det är dock viktigt, 
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enligt Hjärpe, att belysa skillnaden i martyrskap och självmordsattentat eftersom martyrskapet 

i sig är en stor och viktig del inom många religioner. I den israelisk-palestinska konflikten 

ansåg man att effektivare vapen behövdes än stenkastningen. Vi vill belysa att detta framför 

allt hävdades av Fathi Shiqaqi i en text han skrev 1988, där han förespråkade 

självmordsaktioner som vid tidigare tillfällen visat sig framgångsrika i Libanon. Dessa skulle 

inte ses som religiöst förbjudna utan som legitima. Ledaren för Hamas i Gaza, Abd al-Aziz 

Rantisi, formulerade detta genom följande ord: ”Om man vill ta livet av sig därför att man är 

trött på att leva, då är det självmord. Men om man offrar livet för att slå fienden, och för Guds 

skull, då är man martyr”. Första självmordsattentat i den israelisk-palestinska konflikten kom 

i april 1993. I början av 2002 var antalet uppe i över 100. 

 

Hjärpe diskuterar vidare om motiveringen och rekryteringen som han grundar på Nasra 

Hassans intervju-undersökning som gjordes på Västbanken och i Israel under åren 1996-1999. 

Den visar på att rekryteringen mest bestod av unga män i 18–20-årsåldern som kom från 

medelklassen och var utbildade. Personerna i fråga sade sig känna en stark förödmjukelse på 

grund av den israeliska ockupationen. Ofta hade den egna familjen drabbats i någon form av 

ockupationen och det kunde då handla om förstörelse, fängslande eller misshandel och 

dödande. Vidare visade det sig att urvalsprocessen också påverkat. Det fanns nämligen många 

som ville utföra dåden och att då bli utvald upplevdes som en utmärkelse. Urvalsprocessen 

bestod också av ett antal regler. Hamas avvisade bland annat de som var under 18 år, 

ensamma familjeförsörjare och även kvinnliga aktörer. Tiden före själva aktionen handlade 

om att leva i ”ständig andakt” som bestod av böner, fastor och koranrecitation med fokus på 

texter om jihad eller om paradiset. Hjärpe menar vidare att det viktigaste inte är antalet döda 

utan snarare den skräck som dådet väcker. Det konstateras också att rekryteringen ökat vilket 

gjort behovet av religiös legitimering och motivering mindre. Urvalsmöjligheterna har också 

breddats med åren, aktioner från andra åldersgrupper blir vanligare och även antalet kvinnliga 

självmordsbombare ökar. Hjärpe belyser också i slutet av sin artikel att det här resonemanget 

tillhör ”jihadister” och deras kretsar, inte till religionen i allmänhet, där den här typen av 

attentat ständigt fördöms av olika religiösa ledare. 

 

 

 



16 

3.3.4 Förutsättningarna för terrordåd i Sverige 

 

Pernilla Ouis (2003) påminner om att alla människor har fördomar, alla konstruerar en bild av 

en motpol som Ouis benämner ”den Andra”. I muslimernas fall är det ofta västerlänningen 

som blir denna andra. I och med attentatet den 11:e september vidgades klyftan mellan 

muslimer och västerlänningar, inte bara genom västs reaktion på attacken, utan även genom 

muslimers reaktion på västs reaktion. Denna islamska västofobi grundar sig mycket i 

västerländska makthavares politik gentemot arabvärlden vilken de uppfattar som 

motsägelsefull och inkräktande. Ouis beskriver västofobi i Sverige bland muslimer genom att 

visa på en muslim som uttalade sig om kontrasten mellan hur man firar muslimska och 

svenska högtider. Muslimen menade att man i de muslimska högtiderna dyrkar Gud, medan 

man i de svenska dricker och är otrogna. Detta är en skev bild av verkligheten, på samma sätt 

som den västerländska stereotypen av en muslim är skev. Den bild som i Sverige finns av 

islam anser vi sammanfattas bra av Jan Samuelsson i Islam i Sverige: nutid och framtid 

(1999): ”Muslimer beskrivs som fanatiska, grymma och kvinnoförtryckande och islam som en 

religion som inte går att förena med demokratiskt samhällssystem.” (s.145) 

 

Mattias Gardell gör i sin bok Islamofobi (2010) en analys av Integrationsverkets 

Integrationsbarometer 2004-2007, vilken mäter allmänhetens attityder och erfarenheter inom 

områdena rasism, främlingsfientlighet, antisemitism och islamofobi. I rapporten från 2004 kan 

vi se att 66,4 % av respondenterna svarade ”till stor del inte” eller ”inte alls” på frågan; 

”Anser du att värderingar inom islam är förenliga med grundläggande värderingar i det 

svenska samhället?”. Detta kan ställas i relation till frågan; ”Hur bedömer du dina egna 

kunskaper inom den muslimska religionen?” där 60,3 % svarade ”dåliga” eller ”mycket 

dåliga”. (ss.221-223) Vi anser att det är möjligt att tolka detta svar så att en stor del av de 

tillfrågade ser problem med att föra samman svenska och muslimska värderingar, samtidigt 

som de medger att de inte har tillräckliga kunskaper om islam. Detta tyder på att starka 

ställningstaganden mot islam görs baserade på fördomar. Denna slutsats brister på åtminstone 

ett område, nämligen att motsägelse i respondenternas sätt att tänka kan vara så låg som 25 %, 

därför undviker vi här att dra för långtgående slutsatser. Vad de här två frågorna ändå belyser 

är förekomsten av islamofobi, rädsla för islam och muslimer baserade på fördomar och 

okunskap. 
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Avslutningsvis ska vi undersöka vad som kan ha skett i Sverige för att landet idag kan ses 

som ett mål för terroristdåd. Usama bin Ladin uttalade sig om Sverige på följande sätt: 

 

Om Bush säger att vi hatar frihet, så låt oss förklara varför vi inte angrep Sverige till 

exempel. Det är känt att de som hatar frihet inte har värdiga själar, som de 19 välsignade 

(flygplanskaparna). Vi bekämpade er för att vi är fria människor, och vi vill återvinna 

våra länders frihet. 

– Usama bin Ladin via Expressen (www.expressen.se) 

 

Citatet ovan publicerades på Expressens hemsida den 30:e oktober 2004 och är en hyllning till 

Sverige, eller snarare en uppmaning till USA att se på Sverige, som ett av de goda exemplen i 

världen på ett land där man som muslim får ha sin frihet kvar. Vad har då hänt i Sverige som 

förändrat läget till den grad att vi kan anses vara ett mål för terrorism? 

 

Trots den högerpolitiska vågen, med exempelvis Sverigedemokraterna i Sverige och deras 

Österrikiska motsvarighet Freiheitliche Partei Österreichs, visar en studie av Gardell (2010) 

på en positiv utveckling hos den svenska befolkningen angående synen på 

integrationsmöjligheterna av islam i Sverige. 1990 ansåg 88 % av de tillfrågade att det var 

mer eller mindre omöjligt att förena islam med demokrati av svensk typ, medan den siffran 

2004 sjunkit till 66,4 % som nämnts tidigare. Enligt vår mening är siffran fortfarande hög, 

men vi bör ändå notera att den sjunkit trots uppmärksammade händelser som flygattacken mot 

USA 2001 och terrordåden i Madrid och London. Gardells studie visar även på en positiv 

utveckling i frågan om man är positivt inställd till att bygga moskéer i Sverige. 2004 var 15 % 

positivt inställda medan samma fråga 2005 fick 20 % som var positiva. Återigen kan vi notera 

att motståndarna finns, men det är en sjunkande siffra, och ställer vi antalet positiva 2004 och 

2005 mot hur det såg ut 1990 så har acceptansen ökat markant i Sverige. 1990 var nämligen 

76 %, enligt studien, emot uppbyggnaden av moskéer i Sverige, i jämförelse med 35 % 2005, 

det vill säga en halvering av motståndet. Huruvida dessa siffror förändrats fram till dagens 

datum har vi ingen kännedom om, och om det då i så fall skulle kunna vara ytterligare ett 

motiv för attentat mot Sverige. 

 

Enligt vår mening är det inte otänkbart att muslimska attityder mot Sverige förändrats genom 

konstnären Lars Vilks teckning där Muhammed porträtterades som en rondellhund 2007, och 

den svenska debatt som tagit fart till försvar av och kritik mot Vilks. Med tanke på att hundar 

och orenhet är starkt förknippade i islam uppfattades detta som en stor skymf. 
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4 Tidningarnas budskap 

 

I det här kapitlet utgår vi från våra syftesfrågor när vi presenterar vårt resultat. Vi har valt att 

ställa upp resultatet uppdelat mellan kvälls- och dagstidningar samt tidning för tidning. Vi 

börjar med porträtteringen av Taimour Abdulwahab, följt av självmordsbombare och 

muslimer. Sedan analyserar vi rubrikerna och undersöker hur dessa kan svara på våra 

syftesfrågor. Avslutningsvis tittar vi på hur dådet motiverades. 

 

4.1 Tidningarnas porträttering av Taimour Abdulwahab 

 

4.1.1 Kvällstidningar 

 

Aftonbladet 

 

Vi får ingen entydig bild av Abdulwahabs barndom och uppväxt genom Aftonbladet. Dels 

beskrivs han ha haft en turbulent barn- och ungdomstid, men exempel finns också på att han 

inte skiljde sig nämnvärt från någon annan. Han var definitivt ingen person som stack ut 

genom sin religiositet. I och med att han flyttade till Luton i England uppges att vissa märkte 

en förändring mot det radikala. 

 

Bilden av Abdulwahabs turbulenta ungdomstid ser vi prov på i artikeln Familjekillen blev 

misstänkt terrorist (13 december 2010 s.8) där en “gammal vän” säger: “Taimour hamnade i 

mycket skit och slogs mycket, men han lugnade ner sig i perioder. Under den hårda ytan var 

han en schyst och bra kompis. Jag har senare tänkt att han nog hade svårt att hitta sin plats i 

det svenska samhället”. Den här bilden av en turbulent ungdomstid ser vi dock inte prov på i 

alla artiklar och beskrivningar av hans barndom. I krönikan Döpt efter en terrorist - son till en 

terrorist (20 december 2010 s.48) betonas snarare att Abdulwahab under sin uppväxt inte 

gjorde “något väsen av sig” vilket ger ett annorlunda intryck än bilden i tidigare nämnda 

artikel. 

 

En vän till Abdulwahab säger i en annan artikel (ingen rubrik tillgänglig, 13 december 2010, 

s.11) att intresset för islam är något som Abdulwahab ska ha “haft med sig från familjen, men 

han är övertygad om att Abdulwahab träffade islamister i England som påverkade honom att 
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bli mer och mer radikal”. Abdulwahabs radikalisering framställs mer direkt i Aftonbladets 

artikel, Terrorfångar avslöjar var de tänker slå till (16 december 2010, s.6), som något som 

skedde genom att han började umgås med en person som var medlem i den extrema 

islamistiska gruppen Hizb ut-Tahrir. Därefter började Abdulwahab “sprida grupperingens 

budskap och blev mer och mer extrem”. Abdulwahabs fru Mona Thwany säger, i Mona, 28: 

Jag är arg - men saknar honom med, att Abdulwahab “blev allt mer religiös och började be 

mer. Han distanserade sig från folk runt omkring. Han började ägna mycket tid åt internet och 

blev väldigt privat. Jag var upptagen med att se efter barnen så jag tänkte inte på det. Det är 

bara nu efteråt som jag inser att något var fel”. (5 januari 2011, s.12) 

 

I en artikel i Aftonbladet den 15:e december 2010 kallad Han kom hem - och lurade alla (s.9) 

betonas snarare bilden av honom som att han kom hem “till Sverige och betedde sig precis 

som vanligt” och på så sätt förde alla bakom ljuset. Förvisso presenteras bilden av en 

förändring efter tiden i England men trots det så verkar det inte finnas någon bild av att han 

skulle ha varit ur balans på något sätt senaste tiden. En detalj som nämns är dock att han 

sommaren 2010 fick en son som han döpte till Osama, ett namn som vi anser ganska enkelt 

kan associeras till al-Qaida ledaren Usama bin-Ladin. I och med detta så började familjen ana 

oråd men ingen säger sig kunna ha anat att det skulle sluta så här. 

 

Expressen 

 

Efter att ha analyserat artiklarna i Expressen är vår uppfattning att Taimour Abdulwahab 

generellt beskrivs som en person som i sin ungdom var som precis vem som helst, för att 

sedan flytta till England och radikaliseras. 

 

Efter självmordsdådet i Stockholm, och efter att man hade avslöjat vem självmordsbombaren 

var, följde en rad artiklar i alla tidningar med ambitionen att kartlägga gärningsmannen 

Taimour Abdulwahabs liv och personliga utveckling. Bland de första artiklarna som 

publicerades den 12:e december 2010 beskrevs gärningsmannen som ”en fumlig amatör”. I 

artikeln Tack och lov var han en fumlig amatör (s.18) porträtteras Abdulwahab och hans dåd 

som ett klumpigt misslyckande och han drar även parallellen till komedifilmen Four Lions, 

som är en film där en grupp amatörmässiga jihadister planerar att genomföra ett terrordåd 

under London Marathon. Artikeln tolkar vi inte som ett försök att förlöjliga eller bagatellisera 
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händelsen, men tonen kan lätt tolkas som ett fördummande av den gärningsman som just då 

inte var känd för allmänheten. 

 

Kartläggningen av Abdulwahabs liv tog redan dagen efter artikeln Tack och lov var han en 

fumlig amatör fart och i Expressen publicerades artikeln Från Tranås till Jihad (s.18) som 

tidigt beskrev hans liv och den radikalisering som ledde till detta attentat. I artikeln beskrivs 

hans uppväxt och hans personlighet under den tiden. Enligt hans vänner från barndomen i 

Tranås var han en utåtriktad, glad och lättsam kille som gillade basket och gick på det 

naturvetenskapliga programmet under gymnasiet. Han beskrivs som precis vilken ungdom 

som helst som hade vänner och var social. Radikaliseringen skedde i England och då mer 

bestämt i Luton utanför London, dit han flyttat för att utbilda sig till naprapat, som beskrivs 

som ett av Englands mest aktiva centrum för islamistiska radikalister. Här kom han i kontakt 

med en egyptisk imam som introducerade honom i ortodox islam vilket innebar att religionen 

kom att bli allt mer viktig för honom. Efter tre år i England beskrivs Abdulwahab av sina 

gamla vänner som förändrad och han spenderade allt mindre tid i Sverige och mer i England. 

Här träffade han sin fru som han kom att få tre barn med. 

 

I artikeln Missarnas Säpo framställs Abdulwahab som en typisk europeisk jihadist: “Hans 

livsberättelse följer formulär 1A för europeiska jihadister: Först den vanliga uppväxten kantad 

av flickvänner och fester under ungdomsåren. Sedan den extrema religiösa omvändelsen, inte 

sällan vid ett universitet i Storbritannien, följd av resor till något av jihadismens frontavsnitt”. 

(14 december 2010, s.2) Med metaforen “följer formulär 1A” framgår det enligt vår tolkning 

att skribenten anser att det är självklart att Abdulwahab passar in i en specifik stereotyp 

beskrivning. 

 

4.1.2 Dagstidningar 

 

Dagens Nyheter 

 

Den bild som delges i DN är att Abdulwahab hade en uppväxt som inte utmärktes på något 

särskilt sätt, men att han genomgick någon sorts förändring under tiden i England. 
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Vi ser att DN försöker göra en generalisering av Abdulwahabs handlingar. I en artikel kallad 

Självmordsbombaren hade fått träning i Irak (8 januari 2011, s.12) skrivs följande: “Taimour 

Abdulwahabs resor följer därmed samma mönster som andra terroristers: radikalisering på 

hemmaplan, resor till Mellanöstern, och terrordåd eller försök till terrordåd i hemlandet”. 

Ytterligare beskrivningar av Taimour Abdulwahabs utveckling och radikalisering gick att 

finna. I artikeln uttalar sig chefen för den myndighet som bekämpar terrorism i Irak, Zia 

Alkanani, om att Abdulwahab “tränades i staden Mosul och fick lära sig hur man konstruerar 

en sprängladdning”. Skribenten framhåller dock att Abdulwahab “ändå misslyckades att 

konstruera en fungerande sprängladdning” och att det “försvagar uppgifternas trovärdighet”. I 

en annan artikel, Avskedsbrevet övertygar islamolog om att dådet är en enskild människas 

verk (14 december 2010, s.9) styrks denna tes av Jan Hjärpe som säger att någon “som 

verkligen har terroristutbildning misslyckas inte med ett sådant här enkelt attentat. Jag tycker 

att det verkar amatörmässigt utfört”. 

 

I artikeln Han talade öppet om sin radikala världsbild (14 december 2010, s.10) lyfts en del 

av Abdulwahabs radikaliseringsprocess fram. “Taimour Abdulwahab argumenterade för en 

extrem islamistisk världsbild”, men han mötte motstånd i Qadeer Baksh, ordförande för 

Islamic Centre: “Jag bemötte hans argument, han blev arg och stormade ut”. 

 

Även i DN görs en koppling mellan Abdulwahabs attentat och filmen Four Lions. Skribenten 

menar i Terroristen som kom från Tranås att vi har att göra med “en 28-åring bombamatör 

från Tranås, en wannabe-jihadist som närmast tycks vara hämtad ur den aktuella 

självmordsbombarkomedin Four lions”. (14 december 2010, s.54) Vidare nämns att 

regissören Chris Morris under researcharbetet gick “igenom rättegångsprotokoll och slogs av 

hur löjeväckande inkompetent den hembryggda jihadismen ofta tycktes vara”. Vi tolkar den 

här artikeln som än mer förlöjligande av terrorister i allmänhet och Abdulwahab i synnerhet, 

än motsvarande exempel i Expressen. 

 

Svenska Dagbladet 

 

Abdulwahab beskrivs i SvD som en trevlig och social person, men även bilden av en bråkig 

gymnasietid finns med. Hans radikalisering tycks återigen ha skett i England. 
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I artikeln Han måste ha blivit hjärntvättad (14 december 2010, s.10) uttalar sig Abdulwahabs 

barndomsvänner om honom som “en sådan som kände alla, och som alla kände”. Artikeln 

inleds med en beskrivning av Abdulwahab som “Obegripligt Glad, trevlig, social och 

festglad”. Efter tiden i England tycks alla vänner som stött på honom sett en klar förändring i 

hans personlighet. En vän uttalar sig om Abdulwahab: “Han hade skaffat skägg, börjat be och 

var mycket allvarligare än tidigare. Han var inte lika glad längre. Men han var fortfarande 

väldigt trevlig, och gav inte uttryck för några extrema åsikter”. Det enda som egentligen 

avviker från bilden av Abdulwahab som en glad och lycklig ungdom som flyttade till England 

och radikaliserades är en restaurangägare från Tranås, en vän till familjen, som säger att han 

redan under gymnasiet kunde se att Abdulwahab “hade ont inuti, han hamnade ofta i bråk. Det 

var därför han flyttade till England, för att komma bort och starta om”. Detta är en bild som 

inte stämmer överens med många andra uttalanden. Även om radikala åsikter inte uttalats till 

vännerna så har man kunnat hitta sådana på Facebook. Man har även funnit en kontaktannons 

skriven av honom där han söker en andra fru och i annonsen är den religiösa fokusen tydlig. 

Kvinnan skulle nämligen vara sunnimuslim och i första hand vara redo att behaga Allah. 

 

Abdulwahabs tid i England beskrivs åter som en radikalisering. I artikeln Abdulwahab 

stängdes av från moské i Luton (14 december 2010, s.12) nämns att han ska ha “försökt värva 

likasinnade i den islamiska föreningen på Bedfordshireuniversitetet, där han studerade 

sjukgymnastik” och att “han spred extrema idéer”. I en annan artikel (ingen rubrik tillgänglig, 

15 december 2010, s.6) säger en barndomsvän att Abdulwahab “blev allt mer religiös. Vi var 

oroliga för honom. Han talade mycket om Mellanöstern, och även om jag aldrig hade kunnat 

tänka mig att han skulle göra något sådant här så var jag rädd att vi inte skulle kunna fortsätta 

vara vänner. Han hade ett nytt liv”. 

 

4.2 Tidningarnas porträttering av självmordsbombare 

 

Vår uppfattning av tidningarnas intention vid beskrivning av självmordsbombare och 

terrorister, i samband med dådet, är att uppmana till lugn och tolerans. Vidare försöker de ge 

en lättfattlig förklaring av terrorister, samtidigt som åsikter presenteras om att det inte går att 

förklara fenomenet på ett enkelt sätt. Nedan kommer vi att redovisa delar som både bekräftar 

detta, och som sticker ut från denna generalisering. 
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4.2.1 Kvällstidningar 

 

Aftonbladet 

 

Säpo-chefen Anders Danielsson säger i artikeln Trots alla tecken lyckades inte Säpo stoppa 

attentatet (13 december 2010, s.14) att ingen “kan förutse ett terrorbrott. I alla fall inte i ett 

öppet demokratiskt samhälle. Det skulle kräva kraftiga begränsningar av våra fri- och 

rättigheter. Och ett sådant samhälle vill inte jag leva i”. Detta ges som svar på att det fanns 

fyra tecken som skribenten ansåg att Säpo borde ha upptäckt och på så vis kunnat identifiera 

Abdulwahab som terrorist. Tecknen var “Spred islamistiska åsikter på internet”, “Åkte till 

Mellanöstern för jihad”, “Byggde bomber” och “Bodde i „terrorismens näste‟”. 

 

Faran för ett nytt dåd är inte över (12 december 2010, s.19) inleds på ett lite uppskrämmande 

sätt med uppmaningen: “inse att det finns fler extremister som står i kö för martyrdöden”, för 

att i slutet av artikeln mana till lugn: “I verkligheten handlar det om en oerhört liten grupp 

extremister som kan tänka sig att genomföra såna här dåd”. Vi tolkar det här som att den 

egentliga avsikten med krönikan är att väcka uppmärksamhet genom skrämmande ord. Vid 

slutet av artikeln har skribenten enligt vår tolkning fått läsaren dit han vill och behöver inte 

längre använda uppseendeväckande utlåtanden. 

 

Vi finner att Aftonbladet försöker belysa svårigheten med att hitta en stereotyp av terrorister 

som fungerar, men samtidigt målar de själva upp en stereotyp bild av hur en terrorist fungerar 

och blir till. I artikeln Så gör Al-Qaida männen till självmordsbombare (15 december 2010, 

s.10) beskrivs Abdulwahab som den perfekta kandidaten. Enligt al-Qaidas egna handböcker 

ska en ny rekryt vara “ointresserad av politik och religion“, vilket Abdulwahab enligt artikeln 

var. Denna ansats att beskriva den typiske potentielle terroristen går emot en annan artikel, 

Terrorismen slår mot vårt innersta (14 december 2010, s.2). Där skrivs: “inte ens om 

terrorister i allmänhet vet vi särskilt mycket. Varje gång forskningen försökt skapa en profil 

av en genomsnittlig terrorist, har det visat sig lika svårt som att skapa en profil av en 

genomsnittlig „normal person‟”. Orsaken till dessa splittrade budskap om stereotypens 

giltighet tror vi kan komma sig av att tidningen vill belysa så många olika infallsvinklar som 

möjligt. 
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Expressen 

 

I De riskerar sina liv för någon som ett par minuter tidigare försökt döda dem (14 december 

2010, s.18) märker vi en ton som är förminskande gentemot terrorismen då följande skrivs: 

“om ett terrornätverk ligger bakom tycks problemen vara stora att värva och träna kompetenta 

martyrer”. I en annan artikel, som vi nämnt tidigare, är tonen liknande då man nästan 

förlöjligar attentatet genom orden: “Händelserna i Stockholm i går får mig snarast att tänka på 

den brittiska filmen „Four Lions‟, en utmärkt komedi om en grupp synnerligen amatörmässiga 

jihadister som planerar att genomföra ett terrordåd under London maraton”. (Mats Larsson: 

Tack och lov var han en fumlig amatör, 12 december 2010, s.18) 

 

I Expressen tas också riskerna upp med att förlita sig på stereotyper eftersom dessa allt för 

ofta inte speglar verkligheten. I Han lärde sig döda på nätet står följande citat hämtat från en 

terror-instruerande ljudfil: ”Men det viktigaste av allt är hur man smälter in och inte bli 

upptäckt av underrättelsetjänster. - Du får dricka alkohol, träffa kvinnor och klä dig som 

västerlänningar – det vilseleder underrättelsetjänster”. (14 december 2010, s.12) Det görs 

också försök till att förklara de bakomliggande orsakerna till varför människor lockas till 

våldsbenägna radikala grupperingar. I artikeln Inga gudfruktiga herrar (4 januari 2011, s.6) 

åberopas antropologen Scott Atrans åsikt att de som söker sig till dessa grupperingar vill ha: 

 

en högre mening med sin tillvaro, en chans att för en gångs skull i sitt liv uppleva ära. 

Här blir religionen mest ett medel snarare än ett mål. För det andra ger dessa unga män 

sitt liv för varandra, för en grupp som inte nödvändigtvis är religiös eller våldsam, men 

vars värden och sammanhållning de är villiga att gå i döden för. 

 

I samma artikel påvisar skribenten statistik från statsvetarna Robert Pape och James K. 

Feldman. De knyter, enligt skribenten, samman “orsak och verkan inom internationell 

terrorism och återkommer ständigt till sambandet mellan en främmande makts ockupation av 

en annan som den främsta orsaken till självmordsattacker”. 
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4.2.2 Dagstidningar 

 

Dagens Nyheter 

 

I artikeln Terroristen som kom från Tranås (14 december 2010, s.54) ser vi att skribenten 

pekar på statistik för att, som vi tolkar det, sätta hotet från islamistisk terrorism i perspektiv: 

“Av de 1770 terrordåd som begicks i Europa mellan 2006 och 2009 stod vänsterextremister 

för 106 medan högerextremister, nationalister och separatister låg bakom 1596. För islamister 

var siffran 6. Islamistiska terrorister står alltså för 0,3 procent av terrorismen i Europa, enligt 

Europols statistik”. 

 

Vi blev förvånade över att i vårt insamlade material av DN:s artiklar inte hitta någon artikel 

som uttalade sig om svårigheterna med att beskriva den stereotype terroristen. Många försök 

görs dock enligt vår mening att hitta denna mall. DN presenterar en bild av den stereotype 

terroristen som vi tycker är väldigt direkt. I artikeln Så ser islamiska extremisten ut (16 

december 2010, s.8) skrivs följande:  

 

Grupperna är ofta små och har uppstått från gamla kompisgäng, ofta från samma skola, 

idrottsförening, fritidsgård eller liknande. En utlösande faktor som kan leda till att de 

går över i extremism kan vara att de känner sig utanför det svenska samhället, att de 

reagerar på orättvisor i världen, men också att de söker spänning och är allmänt 

fascinerade av våld. 

 

I en faktaruta till artikeln Barndomsvänner: En helt vanlig social kille (14 december 2010, 

s.11) ges vad vi uppfattar som en konkret ram för personer som radikaliseras: 

 

Upplever orättvisor mot och kränkningar av den egna personen eller andra som man 

identifierar sig med. Attraheras av en förenklad världsbild som delas in i gott och ont. 

Känner tillhörighet i en liten sammansvetsad grupp med stark gemenskap och lojalitet 

som anser sig ha skyldighet att kämpa på “det godas” sida, med våld om så krävs. 

 

Svenska Dagbladet 

 

Även i SvD gör man ett försök att hitta en gemensam nämnare hos terrorister. Exempel på 

detta går att finna i artikeln Livskris kan skapa terrorister (16 december 2010, s.9) där 

skribenten skriver: “Välutbildade, lågutbildade, unga och gamla. Terrorister och 
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självmordsbombare kommer från alla samhällsklasser. Men gemensamt för dem som fastnar i 

extrema rörelser är att de ofta går igenom en livskris och söker svar på existentiella frågor”. 

Vidare påpekar skribenten att det “finns en rad olika drivkrafter till extremism [...] Några 

exempel är diskriminering som man själv råkar ut för eller man ser andra drabbas av, upplevd 

global orättvisa, identitetssökande, låg självkänsla och personliga trauman eller tragedier”. Vi 

anser att artikeln visar på svårigheten med att hitta en exakt mall för terroristen samtidigt som 

skribenten för argumentet att det finns en sammanbindande faktor. 

 

Trots att Abdulwahab var en islamistisk extremist görs ett försök att bredda synsättet på 

begreppet terrorism. I artikeln Ta extremismen för vad den är (31 december 2010, s.17) 

skrivs: 

 

Även om vi i västvärlden mest hör talas om islamistisk terror är det samma slags 

övertygelse om ett större uppdrag - ändamålet som helgar medlen - som driver en 

amerikansk kristen fundamentalist som skjuter ihjäl abortläkare, en judisk religiös 

bosättare som dödar muslimer i en moské på Västbanken, hinduistiska fanatiker som 

angriper muslimer i Indien. 

 

Vi tycker det är intressant att skribenten försöker få läsaren att lyfta blicken och se på 

helhetsbilden av extremism. Detta trots att artikeln publiceras nära inpå dådet och att 

skribenten av den anledningen borde ha varit negativt påverkad av händelsen närhet. 

 

Den brittiske terrorexperten Robin Simcox uttalar sig i SvD (ingen rubrik tillgänglig, 14 

december 2010 s.6) om hotbilden mot Sverige. Han menar att andra radikala individer kan 

inspireras av Abdulwahabs dåd. I Sverige dog ingen förutom självmordsbombaren själv. 

Simcox säger: “Det betyder att ni hade tur. Men förr eller senare tar turen slut”. Detta tolkar vi 

som ett sätt att spä på den eventuella rädsla som finns för ytterligare attentat. 
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4.3 Tidningarnas porträttering av muslimer 

 

4.3.1 Kvällstidningar 

 

Aftonbladet 

 

Många artiklar uppmanar till tolerans gentemot muslimer. I Tystnaden gynnar bara 

extremisterna (9 januari 2011, s.52) skrivs: “Att påstå att landets muslimer har med 

islamisterna att göra är lika korkat som att hävda att alla infödda svenskar är 

nynazistsupporters. Mänskligheten består av individer, och det är deras handlingar som 

definierar dem, inte vilken religion eller stat de råkar ha fötts i”. I en annan artikel, Män med 

invandrarbakgrund känner sig utstirrade efter självmordsbomben, påpekar skribenten att 

unga män “med invandrarbakgrund känner sig misstänkliggjorda efter lördagens 

självmordsattack. – Jag har ett „Mellanösternutseende‟ och jag märker att folk blir oroliga nu 

när jag stiger på tunnelbanan, säger ordningsvakten Dias Garib, 25”. (14 december 2010, 

s.18) Vi tolkar att skribenten hade för avsikt att påvisa det irrationella med att misstänkliggöra 

alla muslimer på grund av en extremists gärning. 

 

Enligt vår mening kommer antimuslimska toner uteslutande från SD. Aftonbladet publicerade 

i artikeln Därför teg regeringen om bomben (13 december 2010, s.18) två twitterutlåtanden 

från SD-politiker: “Jag hatar att säga det, men vad var det vi sa?”, samt: “Är det nu man får 

säga „vad var det jag sa‟? #äntligen”. Vår tolkning av orsaken till att dessa uttalanden 

publicerats är att inga rasistiska avsikter fanns från Aftonbladets sida, utan att de sökte 

upprätthålla, en till viss del neutral och en till viss del sensationell, mångsidig 

nyhetsrapportering. Vidare anser vi inte att det sågs som ett sätt att ge rasister plats i 

tidningen, utan som ett sätt att peka på deras åsikter. Detta kan ställas i kontrast till andra 

politiker som uttalade sig. I artikeln Så reagerade politikerna efter terrordådet (13 december 

2010, s.19) sa till exempel vänsterpartisten Lars Ohly: “Det är klart att man blir både rädd och 

oroad när sådant här händer, men jag är också rädd för reaktionerna. Den här typen av brott 

kan leda till reaktioner som går emot den öppenhet och tolerans vi har i Sverige”. 
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Expressen 

 

Även i Expressen tar uppmanandet till tolerans stor plats. I Tillitsproblem (16 december 2010, 

s.6) skrivs: “Men det är lika viktigt att inte ge med sig när det gäller invandring och islam. 

Abdulwahabs agerande kommer oundvikligen att släppa lös en kakafoni av krav på hårdare 

tag i invandringsfrågor och ökad kontroll av muslimer. De måste motarbetas”. Vi finner att 

det är tydligt att toleransen framhävs samtidigt som ett kortsiktigt och fördomsfullt tänkande 

fördöms. 

 

Muslimers rädsla inför den misstänksamhet mot dem som växer bland befolkningen sedan 

dådet omnämns också. I artikeln Säpos succé kan få konsekvenser (2 januari 2011, s.16) säger 

Mostafa Kharraki, ordförande i Förenade Islamiska föreningar i Sverige: ”Folk har börjat bli 

misstänksamma och rädda för alla med utländskt utseende och det är en katastrof, […] Han 

får medhåll av imamen Abd al Haqq Kielan. - De som greps verkar vara otrevliga typer. De 

tror sig följa islam men det gör de inte. Det är närmast osmakligt att de kallar sig för 

muslimer”. Den misstänksamhet som omnämns i artikeln konkretiseras av skribenten genom 

återgivning av samma twitteruttalanden av SD-politiker som omnämndes i Aftonbladet. 

 

4.3.2 Dagstidningar 

 

Dagens Nyheter 

 

DN sammanfattar i artikeln Ett angrepp på oss alla (13 december 2010, s.2) ett uttalande från 

statsministern: “Statsminister Fredrik Reinfeldt anlade rätt ton när han i en första kommentar 

vid lunchtid på söndagen manade till lugn. Han fördömde attentatet i skarpa ordalag, varnade 

för förhastade slutsatser och underströk att Sverige ska vara ett öppet samhälle där människor 

med olika åsikter och tro kan leva sida vid sida.” Vi finner flertalet kraftuttryck i artikeln, till 

exempel “fördömde”, “skarpa ordalag” och “underströk”. Detta i kombination med uttryck 

som “öppet samhälle” och “leva sida vid sida” anser vi gör toleransförespråkandet väldigt 

tydligt. Återigen ges SD-politikernas twittrande plats som kontrast till Reinfeldts uttalande. 

 

I en annan artikel, Så ser islamiska extremisten ut (16 december 2010, s.8), uttalar sig Malena 

Rembe, Säpos chefsanalytiker på kontraterroristenheten, och menar att det “är viktigt hur 
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debatten i Sverige förs. Om det blir en islamofobisk och stigmatiserande beskrivning av 

muslimer i Sverige ökar risken för utanförskap”, och utanförskap anser Säpo är “en viktig 

förklaring till att vissa söker sig till våldsbejakande islamistisk extremism”. Uppmaningen till 

besinning framkommer också tydligt i artikeln Gardell gör muslimer en björntjänst (21 

december 2010, s.66) där följande står att läsa: ”Taimour Abdulwahabs handling gör 

självfallet inte en världsreligion till en terrororganisation, lika litet som den förvandlar alla 

muslimer till potentiella terrorister”. 

 

Svenska Dagbladet 

 

Tolerans fortsätter att vara ett nyckelord i nyhetsrapporteringen som beskriver muslimer och 

islam. I artikeln Extremism bör bekämpas lokalt (15 december 2010, s.5) skrivs: 

 

Det är angeläget att berättigad kritik av islamistisk extremism inte upplevs som 

förkastande av islam och underblåser islamofobi. Tvärtom visar erfarenheter att 

fördjupad kunskap om islam har en positiv inverkan på personer som riskerar att 

radikaliseras. I demokratier är det viktigt att värna religionsfrihet, yttrandefrihet och 

att hatbrott riktade mot muslimer kartläggs och bekämpas. Vi måste ta terrorismen på 

största allvar, utan att för den sakens skull tumma på demokratin och det öppna 

samhällets principer. 

 

Skribentens avsikt tycks här vara att fördjupa debatten genom att påvisa att diskussionen om 

islamistisk extremism ofta hämmas av förutfattade meningar och så väl dåligt riktad som 

mottagen kritik. En på det här viset förbättrad debatt skulle enligt skribenten i längden leda till 

färre radikaliserade personer. 

 

Ett uttalande av en muslimsk utbytesstudent görs i artikeln Polisen ska synas på fler platser 

(16 december 2010, s.10). “Att den egna religionen använts i terrorismens namn gör honom 

upprörd”, han menar att det “finns ingen religion i världen som tillåter det här, det är 

inhumant”. Vi ser att han tar tydligt avstånd från terrorism. Mohammed Kozbar, föreståndare 

för North London central mosque, säger i artikeln Extremism åter på brittisk agenda (18 

december 2010, s.40) att det “är viktigt att stödja majoriteten av moderata muslimer och att ta 

ställning och reda ut problemen. Samtidigt borde polisen bli striktare och vidta fler åtgärder 

för att skydda allmänheten från terrorister”. Vi anser det vara intressant att Kozbar förespråkar 

en striktare polis då detta är en åsikt som vi inte funnit bland intervjuade svenskar. 
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4.4 Rubrikanalys 

 

Rubriker utgör den brygga som förvandlar en icke-läsare till en läsare, och därav anser vi att 

analys av dem är av intresse. På grund av brister vid artikelsökningen föll vissa rubriker bort, 

framförallt sådana som täcker två sidor. Detta är beklagligt, inte minst för att de största 

rubrikerna tenderar att vara de som drar till sig mest uppmärksamhet och således är mer 

intressanta för analys, men vi anser att denna förlust inte kommer att påverka analysen 

nämnvärt. En vedertagen sanning är att rubriker har till avsikt att fånga läsarens intresse. Vad 

vi valt att göra här är att med utgångspunkt i vår egen erfarenhet av det svenska språket 

undersöka hur orden används för att uppnå detta mål, alltså väljer vi bort att analysera 

textstorlek, färg, plats i tidningen och liknande. Nedan kommer de tre första rubrikerna om 

attentatet från varje tidning att ställas upp och analyseras. Därefter följer ett antal rubriker från 

den period vi undersökt, som valts ut efter hur väl de svarar mot våra syftesfrågor. Dessa gör 

vi sedan en kort analys av. Då vi inte har hittat några rubriker som kan svara på vår 

syftesfråga om Sverige som potentiellt terrormål har vi valt att inte kommentera det i 

rubrikanalysen. 

 

4.4.1 Kvällstidningar 

 

Aftonbladet 

 

A1. Faran för ett nytt dåd är inte över, 12 december 2010, s.19 

A2. Det officiella Sverige tystnade efter dådet, 13 december 2010, s.19 

A3. Jan Guillou: Antidemokratin är den största terroristfaran, 13 december 2010, s.15 

 

A1 visar att skribenten valt att anspela på den rädsla och osäkerhet som antogs finnas vid 

tiden direkt efter dådet. Detta kan tolkas antingen som ett uttryck för genuin rädsla eller som 

ett sätt att dra nytta av läsare som upprördes av dådet. A2 har en hotande underton med just 

orden “tystnade efter dådet”. Med en modifierad rubrik av slaget “Sverige tystnade efter 

dådet” är det möjligt att rubriken skulle ha fått än mer slagkraft då orden ”Det officiella” inte 

skulle störa det mer direkta budskapet i den modifierade rubriken. Kanske var det skribentens 

avsikt att låna den mallen för att göra A2 lite starkare än vad den faktiskt är. A3 står i viss 

kontrast till A1 och A2 då den tycks mana till någon form av lugn och eftertanke genom att 
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påpeka att det inte är terrorismen i sig som är problemet, utan den antidemokrati som ligger 

bakom. Detta gör att A3 relaterar till syftesfrågan om Sverige som ett potentiellt terrormål, 

eftersom terrordåd måste kunna motiveras vilket är lättare att göra mot ett antidemokratiskt 

land, där vissa grupper missgynnas, än mot ett demokratiskt land där alla behandlas lika. 

 

Övriga rubrikexempel: 

A4. Män med invandrarbakgrund känner sig utstirrade efter självmordsbomben, 14 december 

2010, s.18 

A5. Taimour var för extrem för moskén – “Vi accepterade inte hans idéer”, 14 december 

2010, s.8 

A6. Han kom hem – och lurade alla, 15 december 2010, s.9 

A7. Taimours sista veckor: gjorde bomberna – och umgicks med familjen, 17 december 2010, 

s.8 

A8. De skapar en kränkt muslimsk identitet, 18 december 2010, s.42 

A9. Svenskar leder terrororganisationen al-Shabab – som rekryterar självmordsbombare i 

Sverige, 19 december 2010, s.8 

A10. Svenskarna ingick i Säpos kartläggning av islamister, 30 december 2010, s.11 

 

På vår första syftesfråga om hur Taimour Abdulwahab porträtteras finner vi svaren i 

rubrikerna A5, A6 och A7. Där presenteras han som en extremist, som var bra på att dölja det, 

och dessutom en familjemänniska. Vår andra syftesfråga, som frågar efter porträtteringen av 

självmordsbombare, svaras på genom A9 och A10. Dessa kan sammanfattas med att 

terrorister som grupp framställs som ett reellt och närvarande hot i Sverige. Om muslimers 

porträttering i tidningarna fann vi inte många rubriker i materialet från Aftonbladet, men i de 

två som fanns, A4 och A8, framgår det att muslimer känner sig illa berörda av dådet. 

 

Expressen 

 

E1. “Era barn ska dö”, 12 december 2010, s.10 

E2. Mats Larsson: Tack och lov var han en fumlig amatör, 12 december 2010, s.18 

E3. Bedömningen i nuläget: “Ensam galning”, 13 december 2010, s.14 
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Expressen går hårt ut i E1 med ett citat från Abdulwahab som är allt annat än betryggande. Ett 

värre hot kan vara svårt att hitta, och att tidningen valt att använda den rubriken för den första 

artikeln om händelsen tyder på att avsikten är att få uppmärksamhet genom att tala till 

läsarnas rädsla. Vi fann att E2 och E3 båda svarar på syftesfrågan om hur Abdulwahab 

porträtteras. E2 nedvärderar Abdulwahab genom uttrycket “fumlig amatör” och förminskar 

händelsen. E3 följer E2, rubriken “„Ensam galning‟” lugnar läsaren både genom att visa på att 

gärningsmannen bara var en, och att denne inte var vid sina sinnens fulla bruk. 

 

Övriga rubrikexempel: 

E4. Klasskamraten: “Han blev mer och mer extrem”, 16 december 2010, s.12 

E5. “Han kunde inte skriva”, 19 december 2010, s.10 

E6. Okunnig kulturelit avslöjar inte rasism mot muslimer, 19 december 2010, s.19 

E7. Självmordsbombarnas galenskap är en myt, 20 december 2010, s.4 

 

Det vi från rubrikerna i Expressen kan utläsa för att svara på syftesfrågan om Abdulwahab är 

att han var en inkompetent extremist, som syns i E4 och E5. Där syns också att han inte 

verkade ha lyckats dölja sin extremistiska utveckling väl. I E7, som svar på syftesfrågan om 

hur självmordsbombare porträtteras, framställs terrorister som något annat än bara galningar. 

Vi har inte för avsikt att här likställa terrorister och självmordsbombare, men det är allt som 

oftast relaterade begrepp. Endast en rubrik fanns i vårt material från Expressen för att svara på 

syftesfrågan om muslimer som grupp, och från denna går att utläsa att det inte är någon fara 

för muslimer att bli utsatta för rasism på grund av okunskap bland kultureliten. 

 

4.4.2 Dagstidningar 

 

Dagens Nyheter 

 

D1. En död i mystiska explosioner i city, 12 december 2010, s.8 

D2. Ett angrepp på oss alla, 13 december 2010, s.2 

D3. Terroristen som kom från Tranås, 14 december 2010, s.54 

 

D1 intar en väldigt sansad och återhållsam ställning innan man vet vad som skett. Inga 

förhastade slutledningar basuneras ut. Ordet “Mystiska” finns troligen där för att väcka 
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läsarens intresse, men i övrigt är rubriken ett neutralt konstaterande av fakta. I och med D2 

vänds förhållningssättet till viss del. Nu säger rubriken att det inte råder någon fråga om att 

det var en avsiktlig handling. Därtill konstateras genom “på oss alla” att detta är ett hot som 

angår alla, underförstått det svenska folket. D3 i sin tur liknar D1 när det kommer till att inta 

en neutral position. Två fakta konstateras: Abdulwahab var en terrorist och han kom från 

Tranås. Detta tycker vi svarar på två av syftesfrågorna, nämligen om porträtteringen av 

Abdulwahab och självmordsbombare. Det den säger om Abdulwahab är magert, att han kom 

från Tranås, men det finns där. Det faktum att terroristen sprungit fram ur det egna landet är 

dock en intressant poäng som görs i rubriken, och som säger något om svårigheten med att 

försöka förutsäga något om terrorister. 

 

Övriga rubrikexempel: 

D4. Barndomsvänner: En helt vanlig social kille, 14 december 2010, s.11 

D5. Han talade öppet om sin radikala världsbild, 14 december 2010, s.10 

D6. Han hade kontakt med extrem grupp, 15 december 2010, s.1 

D7. Abdulwahabs rörelse vill att sharialagar ska råda, 15 december 2010, s.9 

D8. Terrorgrupp i Irak försöker ta åt sig äran, 15 december 2010, s.10 

D9. Svenskar inblandade i flera terrorbrott, 30 december 2010, s.8 

D10. Självmordsbombaren hade fått träning i Irak, 8 januari 2011, s.12 

 

Porträtteringen av Abdulwahab är inte helt enhetlig i DN:s rubriker då han beskrivs som både 

vanlig och radikal, som syns i D4 och D5. Ansatser till bakgrundsbeskrivningar och 

kartläggning av hur han blev terrorist finns i D6, D7 och D10. I rubrikerna D8 och D9 finner 

vi att terrorister som grupp sammanfattas med att svenskar kan vara terrorister samt att 

terroristgrupper vill ta åt sig äran för attentat som sker. I rubrikerna i materialet från DN har vi 

inte hittat något som kan svara på hur muslimer porträtteras. 

 

Svenska Dagbladet 

 

S1. Vi medborgare var målet, 13 december 2010, 13 

S2. "Han måste ha blivit hjärntvättad”, 14 december 2010, s.10 

S3. Självmordsbombaren bodde i terrornäste, 14 december 2010, s.12 
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S1 bär genom “målet” med sig att dådet var avsiktligt och genom “Vi medborgare” att det 

angår hela folket. S2 pekar på ett missförhållande, i det här fallet “hjärntvättad”, hos 

Abdulwahab och skiljer då honom från oss, vilket förklarar situationen och betryggar läsaren. 

Detta ger en bild av Abdulwahab som ett offer för omständigheterna. S3, slutligen, kan 

kopplas till vår syftesfråga om porträtteringen av självmordsbombare. “Självmordsbombaren” 

är idag vardagsmat för den som är regelbunden användare av media av något slag, men 

“terroristnäste” å andra sidan är ovanligare. Genom att koppla “terrorist” till “näste” försöker 

skribenten troligen ge en bild av ett tillhåll där det kryllar av terrorister som är redo att gå till 

angrepp på världen, vilket kan tolkas som en skrämmande bild. 

 

Övriga rubrikexempel: 

S4. Abdulwahab stängdes av från moské i Luton, 14 december 2010, s.12 

S5. Svensk imam uttalar fatwa mot terrorn, 15 december 2010, s.9 

S6. Livskris kan skapa terrorister, 16 december 2010, s.9 

S7. Tränad inför sprängningen, 8 januari 2011, s.8 

 

Porträtteringen av Abdulwahab återfinns i rubrikerna S4 och S7. Där antyds att han var för 

extrem för sin församling i Luton, och att han varit engagerad i ett nätverk som tränade 

honom till självmordsbombare. I rubriken S6 framställs självmordsbombare som personer 

som gått igenom en livskris som förvandlat dem till terrorister. I rubriken S7, slutligen, 

presenteras en bild påvisar att det finns muslimer som aktivt tar avstånd från terrorism. 

 

4.5 Så blev Sverige ett mål för terrorn 

 

Taimour Abdulwahab nämnde, som redan setts, följande i de brev och ljudfiler som skickades 

till Säpo och TT innan attentatet i Stockholm: 

 

Med anledning av den svenska tystnaden angående Lars Vilks målningar och de 

svenska soldaterna i Afghanistan – nu ska era barn, döttrar och systrar dö lika som 

våra bröder och systrar och barn dör. (Jakten på bevis, 13 december 2010, Expressen, 

s.16) 

 

Motivet för självmordsbombningen är, enligt Abdulwahab, Lars Vilks Muhammedkarikatyrer 

samt de svenska försvarsinsatserna i Afghanistan. 
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En annan möjlig förklaring finns i en krönika i Aftonbladet den 13:e december 2010 med 

rubriken Antidemokratin är den största terroristfaran (s.15). Där diskuteras problemen som 

uppstår med en ökad polisbevakning och dömandet av personer för ”stämpling till terrorism”. 

Skribenten menar att ingen “vit svensk skulle dömas [för stämpling till terrorism]. Och om en 

vit svensk ens åtalades för något liknande skulle det väcka enormt uppseende, protester och 

omfattande publicitet”. Muslimer, däremot, menar skribenten, kan misstänkas för stämpling 

till terrorism utan att det höjer några ögonbryn, trots att dessa mycket väl kan vara oskyldiga. 

Denna bedömda diskrepans mellan behandlingen av “vita” svenskar och medborgare med 

invandrarbakgrund menar skribenten skulle leda till att Sverige skulle bli till en måltavla för 

terrorism. 

 

I en artikel kallad Hans mål för terrorn: USA (Expressen, 9 januari 2011, s.10) står det att 

Abdulwahabs egentliga mål var USA eller möjligen England. “De fick order av al-

Qaidaledare att själva välja andra måltavlor i Europa om de misslyckades att ta sig till USA, 

säger general Zia Hussein Sahi al-Kanani, chef för myndigheten för terrorbekämpning i Irak”. 

al-Kanani menar att anledningen till att Abdulwahab valde Sverige inte nödvändigtvis 

berodde på någon välgrundad motivering, utan kan ha varit en nödlösning. 
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5 Diskussion 

 

Den slutsats vi kan dra av vår analys av porträtteringen av Abdulwahabs liv och personliga 

utveckling är liknande i alla tidningar oavsett kvälls- eller dagstidning, vilket motsäger det 

Hvitfelt sa om skillnader mellan dessa båda. Gemensamt pekar alla på att Abdulwahab hade 

en normal uppväxt, flyttade till England, radikaliserades, återvände till Sverige som mer 

religiös men inte så extremt att någon anade oråd. Det som skiljer tidningarna åt är att i 

Aftonbladet och i SvD presenteras även en bild av Abdulwahab som stökig under sin 

ungdomstid, något som vi inte funnit i Expressen och DN. Vidare har vi också sett en skillnad 

i att DN och Expressen valt att föra fram en humoristisk och förlöjligande ton vid diskussion 

om attentatet och Abdulwahab, detta främst genom liknelsen med komedifilmen Four Lions. 

 

Vi tycker att det finns likheter mellan den stereotyp som Knutagård och Scaramuzzino kom 

fram till genom sin undersökning och tidningarnas porträttering av Abdulwahab. De aspekter 

som vi bedömer återfinns i tidningarnas bild av Abdulwahab omfattar i första hand “religiös”, 

“muslim”, “invandrare” och “ung man”. Vissa begrepp kräver dock en djupare analys. 

“Fanatisk” och “traditionell” bedömer vi honom vara, eftersom han blev radikaliserad och 

uttryckte extrema åsikter i olika forum. “Planerad” stämmer också in förutsatt att man tar med 

de långa förberedelserna inför attentatet, men eftersom detta involverar attentatet kan vi inte 

med detta som grund säga att han var “planerad”. Om vi med “planerad” menar att det är en 

personlig egenskap, till exempel att Abdulwahab skriver ner alla möten i en kalender och 

liknande så kan vi inte utifrån vårt material avgöra detta. “Mörk” är ett tvetydigt begrepp, då 

vi inte vet om det som menas är sinnesstämning, hudfärg eller något annat, så vi lämnar den 

obestämd. Om vi med “främling” kort och gott menar “invandrare” så var Abdulwahab en 

främling, men om vi menar “någon som är obekant” så fyller egenskapen inte någon egentlig 

funktion då de flesta människor för de flesta människor enligt den definitionen är främlingar. 

“Ociviliserad” tycker vi inte stämmer in på Abdulwahab som person då han fram till och med 

dådet i de flesta sammanhang, enligt vårt material, var som vem som helst, om än ibland med 

en extrem vinkling. Huruvida Abdulwahab var “irrationell” eller inte beror på om man menar 

från hans eget perspektiv eller från någon som inte instämmer med hans värderingar. Vi anser 

att det inte är från hans eget perspektiv vi ska bedöma honom. Även om vi inte tar med dådet i 

beräkningarna, vilket vi sagt att vi inte ska, så känner vi att vi måste bedöma Abdulwahab 

som “irrationell” då han innehade extrema åsikter. Begreppen “omänsklig”, “feg” och 

“omogen” är alla tre egenskaper som vi skulle kunna bedöma att Abdulwahab har i och med 
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det dåd han utförde, men innan dess hittade vi inget i vårt material som pekade på att han 

skulle ha besuttit dessa egenskaper. “Rörlig”, slutligen, bedömer vi som ett väldigt vagt 

begrepp som vi inte känner att vi kan uttala oss om. Abdulwahab stämmer in på 7 av 15 av de 

förutbestämda egenskaperna hos en terrorist, så rent kvantitativt kan han inte sägas uppfylla 

stereotypen särskilt väl. Men vid en kvalitativ tolkning av kriterierna ser vi att han stämmer 

väl in i de grova drag som människor ofta gör i fråga om kön, ålder, bakgrund och tro, och 

som utgör stommen i stereotyper. Av den anledningen bedömer vi att Abdulwahab passar in i 

stereotypen och förmodligen spär på de fördomar som finns om terrorister. 

 

Som vi nämnde i bakgrunden menar Reuter (2003) att det finns svårigheter med att hitta 

gemensamma nämnare hos terrorister. Han menar att det är lätt att göra misstaget att tro att 

det handlar om enstaka galningar som blivit hjärntvättade. Vi tycker det är intressant att vi i 

rubrikanalysen såg rubriker som använde just dessa uttryck för att beskriva Abdulwahab. 

Stereotypen av terrorister som presenteras av Knutagård och Scaramuzzino stämmer, som vi 

sagt ovan, till viss del överens med bilden som tidningarna gett av Abdulwahab, och detta 

anser vi motsäger Reuter. Att gärningsmannen i det här fallet till viss del passar in i 

stereotypen betyder dock inte, menar vi, att stereotypen stämmer in på terrorister i allmänhet. 

För det första passar inte Abdulwahab in till 100 %, och för det andra är det möjligt att han 

bara är en av få som passar in så väl som han ändå gör. 

 

Tidningarna problematiserar terrorismen genom att påpeka svårigheterna med att komma 

fram till en exakt mall för vad terrorister är och hur de fungerar. Samtidigt motsäger de sig 

själva när de använder både långa utläggningar och korta faktarutor som har till funktion att 

försöka definiera och förenkla bilden av terroristen. Denna konflikt i tidningarna motsvarar 

väl den situation som vi beskrev i bakgrunden. Vi ser i vår bakgrund att Post (i Geels 2006) 

menar, efter sina socialpsykologiska studier, att det går att se ett mönster. Detta menar även 

Åkerdahl (2006), men han ser mönstret att terrorister generellt är relativt högutbildade, medan 

Post menar att de har misslyckats såväl studie- som yrkesmässigt. Mönstret som sägs finnas är 

alltså inte otvetydigt, och Reuter, som nämndes ovan, menar till och med att mönstret är svårt 

att skönja eller dra några slutsatser om. Något som vi fann intressant var att av de fyra 

tidningarna var det endast vårt material från DN som inte försökte delge svårigheten med att 

stereotypisera terroristen. 
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Hinton (2003) beskriver uppkomsten av ett stereotypt tänkande, där en av faktorerna kan vara 

att den information vi har att grunda en uppfattning om andra människor på, i många fall inte 

kommer sig av egna erfarenheter utan snarare av information som vi får från andra människor. 

Medias roll är väldigt viktig i det här sammanhanget, tror vi, eftersom den utgör så stor del av 

den information vi får om andra kulturer. Det är viktigt att media ger en balanserad bild för att 

inte förstärka de fördomar som folk kan ha. Genom Hvitfelts studie av TV-inslag 1991-95 

framgår tydligt att bilden av islam oproportionerligt ofta är kopplad till våld och terrorism, 

vilket vi tror påverkar svenska folkets fördomar på ett negativt sätt. Vårt resultat kan inte 

ställas direkt mot Hvitfelts undersökning, då vi sökte specifikt efter artiklar kopplade till ett 

terrordåd, men det vi har sett i vårt material är att tidningarna alltid haft till ambition att 

påpeka att det inte finns någon legitim koppling mellan dådet och islam. Detta anser vi spegla 

den utveckling som skett i det svenska samhället. En utveckling som beskrivs av Gardell 

(2010). Han påvisar att mellan 1990 och 2004 sjönk antalet som ansåg att det var omöjligt att 

förena islam med svensk demokrati från 88 % till 66 %. 

 

Av de artiklar som på ett eller annat sätt i sin helhet eller genom medtagna citat ger en anti-

muslimsk klang eller manar till tolerans är den senare i klar majoritet. Allt material från de 

tidningar som vi undersökt visar på att de tycker att det är väldigt viktigt att göra skillnad på 

muslimer och terrorister och att Sverige inte bör reagera på dådet genom att på något sätt 

anklaga en religion för en enskild individs gärning. Detta tydliga ställningstagande 

tidningarna gör överensstämmer med det som Ouis (2003) menar i vår bakgrund, där hon 

påvisar att svenska journalister är väldigt politiskt korrekta genom att de är medvetna om sin 

roll och noga med uttryck och språkval i sina artiklar. Det enda som skulle kunna tolkas som 

avståndstagande från toleransförespråkandet är twitterutlåtandena från SD-politiker. Vi tolkar 

tidningarnas avsikt med att publicera dessa delvis som ett sätt att ge SD plats, liksom alla de 

andra partierna, men också som ett försök att ställa SD i dålig dager. Twitterutlåtandena 

återpublicerades i tidningarna så sent som 2-3 veckor efter att de först publicerades. Detta 

utan att något djupare resonemang från SD får plats, vad vi kan se i vårt material. Detta tolkar 

vi som att tidningarna medvetet visar på den sida i debatten som inte förespråkar tolerans och 

indirekt vänder SD-politikernas utlåtanden till toleransförespråkande genom att upprepa den, 

som vi uppfattar det, enfaldiga tonen i twitterutlåtandena. 
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Även om vi anser att den toleransförespråkande roll som tidningarna tagit på sig är positiv, 

märker vi att en koppling kan göras till det vi nämnde i bakgrunden där vi påvisade Hvitfelts 

(1998) åsikt att medias belysning av muslimer kan ha en negativ effekt. Han menade att 

genom att tidningarna porträtterar muslimer som offer, vilket de onekligen görs i stor 

utsträckning, omyndigförklaringar man dem indirekt, även om tanken säkerligen är god. 

Hvitfelt menade att på grund av detta lämnas offren, i det här fallet muslimer, utanför 

debatten. Detta tycker vi inte helt överensstämmer med vårt material där muslimer är 

representerade, även om vår känsla är att det inte är i samma utsträckning som forskare, 

politiker, poliser och andra tyckare. 

 

Vi har utgått från Usama bin Ladins utlåtande 2004 där Sverige beskrevs som ett föredöme 

för resten av västvärlden. Detta stod i stark kontrast till Abdulwahabs attentat vilket antyder 

att något skett i Sverige eller synen på Sverige sedan 2004. Anledningen till varför Sverige nu 

uppenbarligen är ett mål för terrordåd är enligt Abdulwahab själv Lars Vilks målningar och 

Sveriges militära närvaro i Afghanistan. Detta ska vi lägga stor vikt vid då det är 

Abdulwahabs egna ord och således är det närmaste vi kan komma sanningen utan att 

spekulera. Vilks målningar publicerades 2007 vilket således utgör en förändring mellan 2004 

och 2010. Sveriges närvaro i Afghanistan har vi inga siffror på, så vi har inte kunnat avgöra 

om där skett en förändring, dock vet vi att Sverige fortfarande har trupper där. 

 

I vårt material har även andra åsikter framkommit om varför Sverige blivit ett mål för 

terrorism. Jan Guillou menade att polisarbetet och lagstiftningen kring terrorism är 

diskriminerande mot muslimer och av den anledningen kan vara en motivation till 

terroristdåd. En annan teori som presenterades var att det faktum att dådet skedde i Stockholm 

kan ha varit en nödlösning för Abdulwahab då hans primära mål var England eller USA. 

Detta sistnämnda avskriver inte Sverige helt som måltavla, men det kan betyda att Sverige 

inte är ett så attraktivt mål för terrorismen som vi kan ha föranletts att tro. En sista sak som vi 

själva misstänker kan ha påverkat synen på Sverige är valresultatet hösten 2010 då SD kom in 

i riksdagen. 

 

Sammanfattningsvis har vi kommit fram till att porträtteringen av Abdulwahab till stor del 

överensstämmer med terrorist-stereotypen som presenterades i bakgrunden. Vidare såg vi att 

tidningarna försökte pressa in terrorister i en mall, men att de ändå medgav att detta inte låter 
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sig göras. Vi har också sett att det finns en risk med att vinkla frågan för mycket till 

muslimers försvar, då detta kan leda till ett offerstämplande av dem vilket i längden också kan 

omyndigförklara dem. Porträtteringen av muslimer, i sin tur, har nästan uteslutande till avsikt 

att göra en tydlig åtskillnad mellan muslimer och terrorister, vilket vi ser som positivt. Varför 

Sverige nu tycks ha blivit ett mål för terrordåd beror enligt Abdulwahah själv på Sveriges 

militära närvaro i Afghanistan och på Lars Vilks karikatyrmålningar. I vårt material framkom 

också andra orsaker som diskriminerande behandling av muslimer och en antydan att Sverige 

trots det här dådet faktiskt inte var det primära målet utan endast en nödlösning. 

 

Vi tycker det vore intressant att genomföra en jämförande undersökning mellan svensk media 

efter självmordsattentatet i Stockholm med utländsk media i liknande situation. Det vore 

också intressant att jämföra mediabilden av muslimer under två veckor före med mediabilden 

under två veckor efter attentatet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 

6 Referenslista 

 

Litteratur: 

Bryman A. (2002). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber ekonomi. 

Gardell M. (2010) Islamofobi. Stockholm: Leopard. 

Geels A., Wikström O. (2006). Den religiösa människan: en introduktion till 

religionspsykologi. Stockholm: Natur och kultur. 

Hinton, Perry R. (2003). Stereotyper, kognition och kultur. Lund: Studentlitteratur. 

Hvitfelt H. (1998). “Den muslimska faran - om mediebilden av islam” i Brune Y. (Red.) Mörk 

magi i vita medier: Svensk nyhetsjournalistik om invandrare, flyktingar och rasism. 

Stockholm: Carlsson. 

Juergensmeyer M. (2003). Terror in the mind of god: the global rise of religious violence. 3 

uppl. Berkeley: Univ. of California Press. 

Knutagård G., Scaramuzzino R. (2005). På jakt efter terroristen!: Stereotyper av terroristen i 

Sverige och deras påverkan på relationen mellan människor. Malmö: Malmö högskola. 

(D-uppsats) 

Kumm B. (2002). Terrorismens historia. Utökad och reviderad version. Lund: Historiska 

media, cop. 

Ouis P. (2003). Muslim i Sverige. Stockholm: Wahlström & Widstrand. 

Patel R., Davidson B. (1994). Forskningsmetodikens grunder: Att planera, genomföra och 

rapportera en undersökning. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur. 

Reuter C. (2003). Med livet som vapen: En bok om självmordsbombare. Lund: Historiska 

media. 

Samuelsson J. (1999). Islam i Sverige: Nutid och framtid. Stockholm: Natur och kultur. 

Åkerdahl P. (2006). “Martyrideologier i klassrummet” i Lindgren Ödén B., Thalén P. (Red.) 

Nya mål? - Religionsdidaktik i en tid av förändring. Uppsala: Universitetstryckeriet. 

 

Elektroniska källor: 

Hammargren B. (2004). Så tänker en självmordsbombare. Svenska Dagbladet, 3 september. 

Tillgänglig: http://www.svd.se/nyheter/utrikes/sa-tanker-en-sjalvmordsbombare_ 

161791.svd [23 maj 2011] 

Hjärpe J. Självmordsbombare. Lunds universitet. Tillgänglig: 

http://www.teol.lu.se/fileadmin/user_upload/ctr/pdf/rit/4/hjarpe.pdf [23 maj 2011] 

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/sa-tanker-en-sjalvmordsbombare_%20161791.svd
http://www.svd.se/nyheter/utrikes/sa-tanker-en-sjalvmordsbombare_%20161791.svd
http://www.teol.lu.se/fileadmin/user_upload/ctr/pdf/rit/4/hjarpe.pdf


42 

Nationalencyklopedin. Uppslagsord: Terrorism. Tillgänglig: http://www.ne.se/lang/terrorism 

[23 maj 2011] 

Stridsman S. (2004). bin Ladin hyllar Sverige i tal. Expressen, 30 oktober. Tillgänglig: 

http://www.expressen.se/nyheter/utrikes/1.145383/bin-ladin-hyllar-sverige-i-tal [23 maj 

2011] 

Säkerhetspolisen. Om terrorism. Tillgänglig: 

http://www.sakerhetspolisen.se/terrorism/omterrorism.4.7671d7bb110e3dcb1fd80002841.

html, [23 maj 2011] 

 

Artiklar: 

Samtliga artiklar hämtade via Retriever 2011-03-14 

al-Khamisi D., Chaaban S. (2011). Tränad inför sprängningen. Svenska Dagbladet, 8 januari, 

s.8. 

Andersson C., Siksjö D., Hedlund I. (2011). Säpos succé kan få konsekvenser. Expressen, 2 

januari, s.16. 

Asplid Å., Ekström J., Thellenberg I., Ölander M. (2010). “Era barn ska dö”. Expressen, 12 

december, s.10. 

Asplid, Å., Ekström J., Färsjö T., Näslund A. (2010). Jakten på bevis. Expressen, 13 

december, s.16. 

Berglund, J. (2010). Han kom hem - och lurade alla. Aftonbladet, 15 december, s.9. 

Berglund J. (2010). Taimours sista veckor: gjorde bomberna – och umgicks med familjen. 

Aftonbladet, 17 december, s.8. 

Bredal B. (2010). Gardell gör muslimer en björntjänst. Dagens Nyheter, 21 december, s.66. 

Carlberg A. (2010). Okunnig kulturelit avslöjar inte rasism mot muslimer. Expressen, 19 

december, s.19. 

Carlsson M. (2010). Svenskarna ingick i Säpos kartläggning av islamister. Aftonbladet, 30 

december, s.11. 

Carlsson M. (2010). Så gör Al-Qaida männen till självmordsbombare. Aftonbladet, 15 

december, s.10. 

Chaaban S. (2011). Abdulwahab hyllad som martyr på nätet. Svenska Dagbladet, 4 januari, 

s.9. 

Chaaban S. (2010). Svensk imam uttalar fatwa mot terrorn. Svenska Dagbladet, 15 december, 

s.9. 

Dahlberg A. (2010). Missarnas Säpo. Expressen, 14 december, s.2. 

http://www.ne.se/lang/terrorism
http://www.expressen.se/nyheter/utrikes/1.145383/bin-ladin-hyllar-sverige-i-tal
http://www.sakerhetspolisen.se/terrorism/omterrorism.4.7671d7bb110e3dcb1fd80002841.html
http://www.sakerhetspolisen.se/terrorism/omterrorism.4.7671d7bb110e3dcb1fd80002841.html


43 

Ek, T. (2011). Mona, 28: Jag är arg - men saknar honom med. Aftonbladet, 5 januari, s.12. 

Ek T., Sundholm M. (2010). Terrorfångar avslöjar var de tänker slå till. Aftonbladet, 16 

december, s.6. 

Ekelund M. (2010). Trots alla tecken lyckades inte Säpo stoppa attentatet. Aftonbladet, 13 

december, s.14. 

Ferrera C. (2010). Han hade kontakt med extrem grupp. Dagens Nyheter, 15 december, s.1. 

Fredén J. (2011). Självmordsbombaren hade fått träning i Irak. Dagens Nyheter, 8 januari, 

s.12. 

Frennstedt T. (2010). [Ingen rubrik tillgänglig]. Svenska Dagbladet, 15 december, s.6. 

Guillou, J. (2010). Jan Guillou: Antidemokratin är den största terroristfaran. Aftonbladet, 13 

december, s.15. 

Hamadé K., Börjesson R., Färsjö T. (2010). Han lärde sig döda på nätet. Expressen, 14 

december, s.12. 

Hamadé K. (2010). “Han kunde inte skriva”. Expressen, 19 december, s.10. 

Hamadé K., Lapidus A. (2011). Hans mål för terrorn: USA. Expressen, 9 januari, s.10. 

Hansson W. (2010). Faran för ett nytt dåd är inte över. Aftonbladet, 12 december, s.19. 

Hernadi A. (2010). Polisen ska synas på fler platser. Svenska Dagbladet, 16 december, s.10. 

Hildebrandt J. (2011). Tystnaden gynnar bara extremisterna. Aftonbladet, 9 januari, s.52. 

Hjerten L., Ek T., Dawod N., Berglund J. (2010). Taimour var för extrem för moskén – “Vi 

accepterade inte hans idéer”. Aftonbladet, 14 december, s.8. 

Holmström M. (2010). Vi medborgare var målet. Svenska Dagbladet, 13 december, s.13. 

Johansson R., Asplid Å., Hamadé K. (2010). Från Tranås till jihad. Expressen, 13 december, 

s.18. 

Jönsson O. (2010). Brittisk polis grep misstänkta terrorister. Svenska Dagbladet, 21 

december, s.28. 

Jönsson O., Chaaban S., Gustafsson A., Magnusson M. (2010). Gripna förberedde blodbad på 

tidning. Svenska Dagbladet, 30 december, s.6. 

Karlsson M., Andersson C. (2010). Klasskamraten: “Han blev mer och mer extrem”. 

Expressen, 16 december, s.12. 

Kielos K. (2010). Terrorismen slår mot vårt innersta. Aftonbladet, 14 december, s.2. 

Kihlström S. (2010). Flyttade till Storbritannien. Dagens Nyheter, 14 december, s.10. 

Kihlström S. (2010). Svenskar inblandade i flera terrorbrott. Dagens Nyheter, 30 december, 

s.8. 



44 

Larsson M. (2010). Mats Larsson: Tack och lov var han en fumlig amatör. Expressen, 12 

december, s.18. 

Larsson M. (2010). Tack och lov var han en fumlig amatör. Expressen, 12 december, s.18. 

Lenas S. (2010). Terroristen som kom från Tranås. Dagens Nyheter, 14 december, s.54. 

Lindström L. (2010). De riskerar sina liv för någon som ett par minuter tidigare försökt döda 

dem. Expressen, 14 december, s.18. 

Lisinski S. (2010). Så ser islamiska extremisten ut. Dagens Nyheter, 16 december, s.8. 

Littorin J. (2010). Barndomsvänner: En helt vanlig social kille. Dagens Nyheter, 14 december, 

s.11. 

Lucas D. (2010). Han talade öppet om sin radikala världsbild. Dagens Nyheter, 14 december, 

s.10. 

Malik K. (2010). Tillitsproblem. Expressen, 16 december, s.6. 

Malmström, B. (2010). Ingen rubrik tillgänglig. Svenska Dagbladet, 14 december, s.6. 

Mellin L. (2010). Det officiella Sverige tystnade efter dådet. Aftonbladet, 13 december, s.19. 

Näslund A., Sjöshult F., Svensson N. (2010). Bedömningen i nuläget: “Ensam galning”. 

Expressen, 13 december, s.14. 

Ohlsson B. (2010). Extremism bör bekämpas lokalt. Svenska Dagbladet, 15 december, s.5. 

Ohlsson E. (2010). Abdulwahabs rörelse vill att sharialagar ska råda. Dagens Nyheter, 15 

december, s.9. 

Okänd journalist (2010). Svenskar leder terrororganisationen al-Shabab – som rekryterar 

självmordsbombare i Sverige. Aftonbladet, 19 december, s.8. 

Olsson E., Byrmo C. (2010). Män med invandrarbakgrund känner sig utstirrade efter 

självmordsbomben. Aftonbladet, 14 december, s.18. 

Pekgul C. (2010). De skapar en kränkt muslimsk identitet. Aftonbladet, 18 december, s.42. 

Pelling J. (2010). Abdulwahab stängdes av från moské i Luton. Svenska Dagbladet, 14 

december, s.12. 

Pelling J. (2010). Extremism åter på brittisk agenda. Svenska Dagbladet, 18 december, s.40. 

Pelling J. (2010). Självmordsbombaren bodde i terrornäste. Svenska Dagbladet, 14 december, 

s.12. 

Runeson B. (2010). Självmordsbombarnas galenskap är en myt. Expressen, 20 december, s.4. 

Sandahl R. (2010). Döpt efter en terrorist - son till en terrorist. Aftonbladet, 20 december, 

s.48. 

Schueler K. (2010). Ta extremismen för vad den är. Svenska Dagbladet, 31 december, s.17. 



45 

Sjöshult F. (2010). Fyra svenskar kartlagda som nyckelpersoner i terrororganisationen. 

Expressen, 15 december, s.10. 

Sköld J., Buskas E., Ekelund M. (2010). Därför teg regeringen om bomben. Aftonbladet, 13 

december, s.18. 

Sköld J., Buskas E., Ekelund M. (2010). Så reagerade politikerna efter terrordådet. 

Aftonbladet, 13 december, s.19. 

Stasinski R. (2011). Inga gudfruktiga herrar. Expressen, 4 januari, s.6. 

Svahn C. (2010). En död i mystiska explosioner i city. Dagens Nyheter, 12 december, s.8. 

Thurfjell K. (2010). “Han måste ha blivit hjärntvättad”. Svenska Dagbladet, 14 december, 

s.10. 

Thurfjell K. (2010). Livskris kan skapa terrorister. Svenska Dagbladet, 16 december, s.9. 

Wiman E., Ek T., Ekelund M., Palmqvist F., Nises E., Sköld J., Dawod N., Berglund J. 

(2010). [Ingen rubrik tillgänglig]. Aftonbladet, 13 december, s.11. 

Wiman E., Ek T., Ekelund M., Palmqvist F., Nises E., Sköld J., Dawod N., Berglund J. 

(2010). Familjekillen blev misstänkt terrorist. Aftonbladet, 13 december, s.8. 

Wolodarski P. (2010). Ett angrepp på oss alla. Dagens Nyheter, 13 december, s.2. 

Örstadius K. (2010). Avskedsbrevet övertygar islamolog om att dådet är en enskild människas 

verk. Dagens Nyheter, 14 december, s.9. 

Örstadius K. (2010). Terrorgrupp i Irak försöker ta åt sig äran. Dagens Nyheter, 15 december, 

s.10. 


