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Abstract  
Denna uppsats behandlar frågan om hur de fyra stora stockholmstidningarna Dagens Nyheter, 

Svenska Dagbladet, Expressen och Aftonbladet beskrev gärningsmannen som den elfte 

december 2010 utförde ett terrordåd i Stockholm. För att få en så tydlig beskrivning av 

gärningsmannen som möjligt behandlas även frågan om hur attacken beskrevs. Uppsatsen 

behandlar också skillnaderna mellan hur morgontidningarna samt kvällstidningarna beskriver 

händelsen.  

Utifrån artiklar, tagna från en sjudagarsperiod från varje tidning och med hjälp av en 

kvantitativ innehållsanalys visar studien på att de fyra olika tidningarna framställt 

gärningsmannen både som en god och ond människa. Detta genom en stor mängd olika både 

negativa och positiva personbeskrivningar. Händelsen beskrivs med ett femtiotal olika 

definitioner. Gärningsmannen och händelsen beskrivs på två helt skilda sätt beroende på om 

det är en kvällstidning eller dagstidning.  
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1. Inledning 
Vem blir en terrorist? Hur är en terrorist, hur ser denne ut? 

När Taimour Abdulwahab den elfte december 2010 utförde det första terrordådet under islams 

namn i Sveriges historia märkte vi att det stod mer i tidningarna om hur han såg ut och vem 

han var än dådet i sig. 

Vi har utgått från de fyra största stockholmstidningarna Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, 

Aftonbladet och Expressen för att se hur dessa fyra olika tidningar framställer den man som 

den elfte december 2010 sprängde sig själv till döds i Stockholm. Ett terrorattentat som 

varken dödade eller skadade någon annan än honom själv. Hur har dessa fyra olika tidningar 

valt att beskriva mannen på? 

Varför är då detta viktigt? 

Svaret är egentligen väldigt enkelt. Vi har ända sedan den elfte september 2001, då USA 

utsattes för terrorattentat vetat hur en terrorist ser ut. Vi har i olika medier fått se tusentals 

filmer, fotografier och klipp på dessa människor som av någon anledning alltid ser likadana 

ut. Skäggiga män med turban eller huvudbonad av något slag. De har allihop ett 

mellanösternursprung och citerar Koranen i var och varannan mening och ofta använder sig 

av ord som Allah och Mohammed. De är också väldigt arga och är inte sena med att uttrycka 

sin avsky gentemot allt som är västerländskt och framför allt är de amerikahatande. 

Men stämmer verkligen denna bild? Beskrivs alla terrorister som utför ett dåd i islams namn 

ut på detta vis eller är det en bild västerländsk media har målat upp? Om det är så här en 

terrorist ser ut, har då även den svenske terroristen samma utseende? 

I detta fall visade det sig vara en välutbildad, svensktalande 28-åring som enligt alla medier 

var en vanlig och normal ung man.  

Ytterligare frågor vi i denna uppsats fokuserat på är hur dessa medier beskrivit dådet i sig. Ett 

dåd som hade kunnat döda flera hundra men som faktiskt inte dödade någon annan än 

Taimour Abdulwahab själv. Ändå beskrevs dådet som Bryggargatekaoset, 

Stockholmsexplosionen och blodigt terrorkaos.  

Mediernas beskrivningar av en händelse har en väldigt stor makt över hur vi uppfattar en 

händelse. När dådet beskrivs som ett blodigt terrordrama så är det också den bild vi ser 
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framför oss när vi tänker på händelsen. Vi föreställer oss människor som panikartat och 

oroligt springer runt på gatan, skadade och gråtandes. Men faktum är att det aldrig blev 

stökigt på platsen där dådet ägde rum. Därför är det av stort intresse att också analysera hur de 

fyra tidningarna valde att beskriva attacken.   

2. Syfte och frågeställning 
Syftet med uppsatsen är att med hjälp av de fyra största stockholmstidningarna analysera hur 

en svensk terrorist framställs i svenska medier. Genom att använda oss av framing, samt 

melodram som utgångspunkter för hur vi tolkar och sammanställer vårt material, vill vi ta 

reda på hur en svensk terrorist framställs i svensk media, samt öppna för diskussion om varför 

man framställer personen på det sätt man faktiskt gör. 

De frågor vi valt att besvara är: 

- Hur framställdes självmordsbombaren i de fyra stora stockholmstidningarna de sju första 

dagarna efter attentatet? 

- Hur beskrivs händelsen i de fyra tidningarna vi har valt att undersöka? 

 

- Skiljer sig beskrivningen av händelsen och gärningsmannen i de olika tidningarna? 

 

- Hur ser skildringen av händelsen ut i morgontidningarna respektive kvällstidningarna? 

 

3. Bakgrund 
Den elfte december 2010 skedde för första gången i Sveriges historia ett terrordåd, fast ändå 

inte. Det var trots allt inte det första terrorattentat Sverige utsatts för. För inte har vi väl glömt 

bort ockupationen av den tyska ambassaden i Stockholm den 24 april 1975, där fyra personer 

dödades, varav två hörde till ockupanterna. Men ska man tro kvällspressen, så var detta alltså 

den första gången som Sverige utsattes för ett terrordåd. Expressen skriver: 

 

”Trebarnspappan från Tranås är den första självmordsbombaren som slagit till i Sverige” 

(Expressen, 14 december 2010, s.10) 

Klockan 16.52 den elfte december sprängdes en bil i korsningen mellan Drottninggatan och 

Olof Palmes gata. Drygt tio minuter senare, klockan 17.02, skedde ytterligare en explosion, 
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denna gång på Bryggargatan. Bara ett fåtal meter ifrån explosion nummer två befann sig 

hundratals svenskar som inhandlade julklappar. 

Vad man då inte visste om den andra explosionen var att den hade orsakats av en 

självmordsbombare. Lyckligtvis skadades ingen av attentatet, förutom gärningsmannen, som 

minuter efter bombdådet avled på plats på grund av de skador han åsamkat sig själv 

Mannen som utförde dådet, Taimour Abdulwahab, en 28-årig före detta Tranåsbo som 

kommande veckor i svensk media kom att kallas allt ifrån 28-åringen till CIA-Destroyer. 

Dagarna efter dådet kunde man i uppslag efter uppslag läsa om händelsen som chockade 

Sverige. Men vi lade märke till att fokus låg på Taimour Abdulwahabs bakgrund, familj, 

ungdomsår, grannar, studier istället för fokus på vad som egentligen hade hänt.  

Så vem var egentligen denna Taimour, religiös extremist eller en social, glad och hjälpsam 

kille från Tranås? 

4. Tidigare forskning 
En uppsats skriven av Gabriella Knutagård och Roberto Scaramuzzino, som vi ansåg kan 

komma till användning: På jakt efter terroristen! Stereotyper av terroristen i Sverige och 

deras påverkan på relationen mellan människor (2005) och handlar om vilka stereotyper det 

finns kring terrorism och terrorister i Sverige. Även Ylva Brune har skrivit en bok om hur 

svenska medier kopplar invandrare till negativa händelser i boken Sweden i Racism and 

cultural diversity in the mass media – An overview of research and examples of good practice 

in the EU Member States (2002). Håkan Hvitfelt skriver i sin bok, Den muslimska faran – Om 

mediebilden av islam (2001) om hur muslimer alltid framställs på ett negativt och 

bakåtsträvande vis. Detta är alltså den forskning som finns kring ämnet. 

 
5. Teoretisk ram/utgångspunkt 
Våra teoretiska utgångspunkter behandlar analytiska verktyg av gestaltning. Genom att 

applicera olika teorier på våra resultat och slutsatser får vi inte bara ett stärkande argument, 

utan också ett stödjande, när vi genom teorierna kan påvisa vad vi påstår. 
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En utgångspunkt vi använt oss av i uppsatsen är framing. Jesper Strömbäck menar att 

framing, inramning, handlar om att fastställa hur mediernas gestaltning av olika händelser 

eller nyheter, påverkar de mediekonsumerande medborgarna. (Strömbäck, 2000, s.216) 

Gestaltningar (frames) har fyra egenskaper. Den första handlar om att gestaltningar definierar 

problem, gestaltningar visar vad som ska ses som det utformande problemets orsak. Den 

tredje egenskapen handlar om att gestaltningar formar värderingar, eller moraliska omdömen. 

Den fjärde handlar om att de ger en bild av vad som kan anses vara möjliga lösningar. 

(Strömbäck, 2000, s.217) 

Melodram är en genre som handlar om att man delar upp en händelse i ”gott” och ”ont”. 

Kontrasten mellan det ljusa, goda, och det mörka, onda, framställs väldigt tydligt, vilket går 

att applicera på självmordsbombningen. Där medier framställer attacken och 

självmordsbombaren som det onda, och som ses som ett hot mot den goda befolkningen i 

landet. (Gripsrud, 2002, s.183) 

 

Jesper Strömbäck menar att priming innebär att medierna, genom att beskriva en händelse på 

ett specifikt sätt, bidrar till att få fram undermedvetna reaktioner från mottagarna. (Strömbäck, 

2000, s. 208) 

I boken Fängslande information som handlar om hur människor tar till sig information från 

olika medier, framför allt via datorn skriver Peter Gärdenfors om hur de olika medierna riktar 

vårt medvetande åt specifika håll. Han beskriver hur dagens informationssamhälle påverkar 

människans tänkande och kunskap samt att medierna ”bestämmer” ur vilket perspektiv vi ser 

på händelser i samhället. Via Gärdenfors teori kan vi undersöka hur medierna beskriver 

attacken, och om sättet de beskriver händelsen på, påverkar oss som mottagare. (Gärdenfors, 

1996, s. 38) 

Walter Lippmans bok Public Opinion handlar om hur medierna stereotypiserar olika 

människor och händelser. I boken förklarar han hur vi som läsare tolkar och tar emot dessa 

olika stereotyper och hur de olika medierna påverkar oss och vår uppfattningsförmåga. Han 

skriver också väldigt tydligt om den makt medier har över människor och att medier kan få 

folk att tänka på ett visst sätt eller i en viss riktning genom att välja vad som publiceras och 

inte. Här är också en hänvisning till uppsatsen av Knutagård och Scaramuzzino möjlig. 
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Uppsatsen behandlar nämligen vilka stereotyper det svenska folket har gentemot terrorism 

och terrorister i Sverige. (Lippman, 2010, s. 52) 

Narmeen El-Farra menar att ”arabliknande” män allt oftare stereotypiseras på olika vis och 

förknippas med terrorism. Enligt författaren är den stereotyp som numera finns av araben, 

liknande den som nazityskarna hade av judarna. De framställs som mörka, med skrämmande 

ögon, samt som annorlunda och obehagliga typer. Denna stereotyp har i sint ur bidragit till att 

araber på olika sätt ogillas (El-Farra, Narmeen. “Arabs and the Media” ,1996, i Knutagård & 

Scaramuzzino s.45). 

 

Det har gjorts undersökningar som behandlar området stereotypisering, där invandrare 

kopplas samman med negativa händelser, samt stereotypiseras som exempelvis kriminella och 

farliga. Undersökningarna visar att Sverige följer en internationell trend i framställningen av 

muslimer och islam. (Brune, Ylva, Sweden, i Racism and cultural diversity in the mass media 

– An overview of research and examples of good practice in the EU Member States, i 

Knutagård & Scaramuzzino s.44-45) 

 

Ylva Brune, universitetslektor vid Högskolan i Kalmar, menar att islam är den religion som 

svenskar har minst kännedom om. Enligt henne kommer den xenofobi som finns mot 

muslimer från mediernas negativa inslag om islam och muslimer. (Brune, Ylva, Sweden, i 

Racism and cultural diversity in the mass media – An overview of research and examples of 

good practice in the EU Member States i Knutagård & Scaramuzzino s.45) 

 

Håkan Hvitfelt, professor vid Institutionen för journalistik, medier och kommunikation på 

Stockholms universitet, menar att medierna ständigt använder sig av symboler som är 

kopplade till islam. Det är exempelvis inte ovanligt att medier använder sig utav bilder på 

män som ligger på sina knän och ber, män som har en ondskefull blick och foton på kvinnor 

med slöja. Alla är i sin tur symboler och stereotyper som på olika sätt försöker styra vårt sätt 

att tänka. (Hvitfelt, Håkan (2001), Den muslimska faran – Om mediebilden av islam, i 

Knutagård & Scaramuzzino s.45) 
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6. Metod och material 
För att fastställa bilden av Taimour Abdulwahab har vi valt att använda oss av en 

innehållsanalys. Inför innehållsanalysen läste vi två dagstidningar: Dagens Nyheter och 

Svenska Dagbladet, samt två kvällstidningar: Aftonbladet och Expressen. Sammanlagt läste vi 

130 artiklar från de fyra olika tidningarna under sju dagar som vi sedan sammanställde i ett 

kodschema. 

• Aftonbladet – 40 artiklar 

• Expressen – 37 artiklar 

• Dagens Nyheter – 31 artiklar 

• Svenska Dagbladet – 22 artiklar 

Genom att titta efter hur många begrepp och uttryck, samt vilka begrepp och uttryck medierna 

använt sig av fick vi reda på vem Taimour Abdulwahab ansågs vara. Vi valde att göra ett 

kodschema därför att vi på detta sätt smidigare kan förklara vårt resultat.  

En kvantitativ innehållsanalys är användbart då man vill ha svar på de frågor som behandlar 

förekomsten av diverse typer av innehållsliga kategorier i ens material. Det kan handla om 

exempelvis hur ofta eller hur frekvent kategorierna förekommer, men det kan också handla 

om hur stort utrymme i tid och rum de olika kategorierna får. (Esaiasson, 2010, s.223) 

Den kvantitativa innehållsanalysens främsta kännetecken är att påvisa hur ofta och hur 

mycket ett argument förekommer. När en händelse får ett stort utrymme i mediernas 

rapportering betyder det att nyheten måste vara utav stor karaktär. (Esaiasson, 2010, s.223) 

En kategori av innehållsanalytiska frågeställningar behandlar hur innehållet bör se ut enligt 

någon form av auktoritativt tänkesätt. (Esaiasson, 2010, s.225). Ett ytterligare sätt att använda 

sig av en kvantitativ innehållsanalys innebär att besvara olika former av förklarande 

frågeställningar. Det vill säga man använder sig utav olika skillnader för att förklara något 

annat, samtidigt som man också använder sig utav det andra för att förklara själva innehållet. 

(Esaiasson, 2010, s.226) 

Efter att vi tagit del av det material vi skulle använda oss av, delade vi upp kodschemat i fyra 

punkter. ”Framställning av Taimour som person”, ”Framställning av Taimour som 
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terrorist”, ”Definitioner av attacken” samt ”Koppling till religiösa personer, organisationer 

och begrepp”. I och med att vi var intresserade av att ta reda på hur Taimour Abdulwahab 

framställdes i medier, ansåg vi att dessa fyra utgångspunkter besvarade våra frågor. 

Under kategorin ”Framställning av Taimour som person” placerades de ord som enligt oss är 

personbeskrivningar av Taimour Abdulwahab. Det vill säga olika begrepp som snäll, trevlig, 

arg, extrem, normal med mera, som förklarade för läsaren om hur han var som person. 

”Framställning av Taimour som terrorist” innehöll istället andra ord för gärningsman. 

Exempelvis terrorbombaren, Tranåsterroristen, bombmannen med mera. 

Anledningen till att vi valt att dela upp uttrycken i en ”som person”- samt en ”som terrorist”- 

kategori är för att ett och samma ord, exempelvis ”självmordsbombaren”, av medierna 

används på olika sätt. Det vill säga, att man i ett stycke menar att Taimour Abdulwahab, som 

person, var en självmordsbombare, medan man i ett annat stycke använder ordet 

självmordsbombare istället för terrorist. 

”Expressen kunde i går avslöja vad som hände minuterna innan självmordsbombaren 

Taimour Abdulwahab, 28, sprängde sig själv till döds på Bryggargatan-Drottningatan.” 

(Expressen, 18 december 2010, s.10) 

I citatet ovan från Expressen klargör man att det är Taimour Abdulwahab som är en 

självmordsbombare, det är alltså inte bara en synonym på ordet gärningsman. Ytterligare citat 

som beskriver Taimour som självmordsbombare kommer nedan: 

”Den brittiska tidningen The Telegraph berättar i dag om hur självmordsbombaren Taimour 

Abdulwahab blev alltmer radikal under sin studietid i Luton.” (Expressen, 16 december 2010, 

s.13) 

”Mejlet från självmordsbombaren Taimour Abdulwahab blev länge liggande oläst hos 

Säkerhetspolisen.” (Dagens Nyheter, 16 december 2010, s.8) 

”Självmordsbombaren Taimour Abdulwahab har kopplingar till den kände jihadisten Samir 

Khan- en man som tidigare legat bakom dödshot mot Lars Vilks.” (Dagens Nyheter, 17 

december 2010, s.8) 

Dessa citat ovan är alltså allihop personbeskrivningar av Taimour Abdulwahab som 

självmordsbombare.  
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Till kategorin ”Definitioner av attacken” gäller detsamma som för ”Framställning av Taimour 

som terrorist”. Det är alltså den ordvariation vi har fått fram utav själva dådet i sig. Exempel 

på olika definitioner är självmordsdådet, attacken, smällen, explosionen etcetera. 

Vi har också valt att använda två bilder i denna analys. En av bilderna är på gärningsmannen 

strax efter dådet då han ligger död på marken. Den andra bilden är på gärningsmannen 

tillsammans med sin hustru och sina svärföräldrar. Båda bilderna är väldigt intressanta då de 

är varandras motsatser och skapar två helt olika föreställningar av gärningsmannen. Bilden på 

den döde Taimour Abdulwahab figurerade i alla olika svenska medier, inte minst i dessa fyra 

tidningar. Familjebilder fanns det även ett fåtal av i framför allt kvällstidningarna. Men just 

den bild vi har valt i vår analys fanns bara i Aftonbladet.   

Fotografiet på den döende gärningsmannen har vi valt främst för att den blev så pass 

exponerad som den faktiskt blev. Dessutom är det en otroligt stark bild som skapar minst lika 

starka känslor. Och då det var den vanligaste bilden som tidningarna använde så har den helt 

klart stor påverkan på läsarna.  

Familjebilden har vi valt för att den var lämpligast för undersökning då den passade bra in på 

de positiva personbeskrivningarna.  

Skälet till att vi förutom en ord- och textanalys tittat vidare på bilder är för att se hur bilderna 

påverkar den negativa respektive positiva framställningen av Taimour Abdulwahab. Kan 

bilderna tillsammans med de olika beskrivningarna ändra tidningsläsarnas uppfattning av 

honom?  Det vill säga, har medierna i detta fall använt sig av specifika bilder för att förändra 

läsarnas uppfattning om vare sig han var en ”normal kille”, eller en självmordsbombare? 

 

6.1 Begränsningar 

Ett problem vi stötte på var att vi inte kunde använda oss av hela kodschemat. Vissa punkter 

tog inte lika stor plats i uppsatsen som andra. Exempelvis tog punkterna som behandlar 

Taimour Abdulwahab som person i negativ och positiv bemärkning mer plats än punkterna 

som behandlar attentatdefinitioner, samt övrigt-diagrammen. I efterhand anpassade vi 

kodschemat efter vad som ansågs vara relevant till själva innehållsanalysen. Detta ledde till 

att vi uteslöt kategorin ”Kopplingar till religiösa organisationer, personer och begrepp”. Vi 

gjorde alltså inte något diagram till denna kategori eftersom det inte skulle gynna vår 

undersökning kring beskrivningen av Taimour Abdulwahab i de fyra tidningarna. 
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7. Resultat och analys 
För att tydliggöra de olika beskrivningarna vi har fått fram i vår undersökning har vi valt att 

göra fem olika diagram över vårt resultat. När de fyra kategorierna gjorts insåg vi att det 

behövdes ytterligare ett diagram för att visa de neutrala ord som framkommit under 

undersökningen, därav fem diagram.  

1. Attentatdefinitioner 

2. Terroristdefinitioner  

3. Negativa personbeskrivningar  

4. Positiva personbeskrivningar   

5. Övrigt: neutrala beskrivningar  

I dessa diagram ligger fokus på de vanligaste definitionerna. De fyra första diagrammen har 

en stapel som heter ”Övrigt”. Denna spalt innehåller alla de ord som antingen en gång eller 

fler har använts i de olika tidningarna men som inte använts tillräckligt många gånger för att 

få en egen stapel. Det är en hel del väldigt intressanta och i somliga fall unika ord som gärna 

hade fått komma med i diagrammet men som inte varit relevanta nog. I och med att vi inte 

kommer fokusera på dessa ord under resultatdelen av uppsatsen så finns det på sidorna 41-46 

en lista med alla dessa ord.  

7.1 Analys av attentatdefinitioner 
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Figur 1. Figuren visar de vanligaste attentatdefinitionerna.  

Islamisk hämndaktion mot Sverige, blodigt terrorkaos, självmordsbombsdåd, infernot, 

mystiska explosioner, stockholmsexplosionen, är 6 exempel på beskrivningar av terrordådet i 

Stockholm den 11:e december 2010. Tabellen ovan, figur 1, visar de vanligaste av dessa och 

de 6 ovan nämnda orden hamnade allihop under övrigspalten.  

Att ordet explosion är den mest använda beskrivningen är inte konstigt. Det var trots allt det, 

det handlade om. Men vissa beskrivningar sticker ut lite mer än andra till exempel som ovan 

nämnda ”självmordsbombsdåd” eller som det nedan: 

”I går eftermiddag misstänks en 28-årig man ha spräng sig själv i vad som verkar vara ett 

försök till en islamistisk hämndaktion mot Sverige.” (Aftonbladet, 12 december 2010, s.18) 

Vi vänder oss till Gärdenfors tolkningsstrategier där han menar att människor tolkar det 

medierna ger oss. Men även Lippman ger en bra förklaring till varför man skildrar miljön och 

omgivningen som man faktiskt gör. Han menar att människan själv bygger upp ett scenario av 

en händelse. 

”For certainly, at the level of social life, what is called the adjustment of man to his 

environment takes place through the medium of fictions. By fictions I do not mean lies. I mean 

a representation of the environment which is in lesser or greater degree made by man himself. 
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The range of fiction extends all the way from complete hallucination to the scientists’ 

perfectly self-conscious use of a schematic model, or his decision that for his particular 

problem accuracy beyond a certain number of decimal places is not important.” (Lippman, 

2010, s. 15) 

Så när vi läser i tidningen om hur kaosartad, farlig, blodig och skrämmande sprängningen var 

så målar vi genast upp bilden i vårt huvud av hur det såg ut på platsen vid händelsen. Och den 

bild vi ser framför oss behöver inte nödvändigtvis stämma med vad som verkligen hände, men 

oavsett så kommer det ändå att vara den bilden vi föreställer oss när vi tänker på attacken. 

Sedan kan man eventuellt tycka att beskrivningar som ”blodigt terrorkaos” är att gå till 

överdrift. Attacken var i sig varken särskilt blodig eller kaosartad. Lippman fortsätter: 

“A work of fiction may have almost any degree of fidelity, and so long as the degree of fidelity 

can be taken into account, fiction is not misleading”    

Gärningsmannen blödde trots allt och sekunderna efter att bomben exploderade var det både 

stökigt och oroligt på brottsplatsen. Så precis som Lippman förklarar i citatet ovan, att så 

länge det finns ett uns av sanning i det som skrivs så är det inte vilseledande. Och en blodig 

gärningsman och oroliga människor som springer ifrån en plats där det precis skett ett 

terrordåd, (trots att människorna vid tillfället inte var medvetna om att det faktiskt var ett 

terrordåd) så är det inte inkorrekt att kalla situationen för ett blodigt terrorkaos. 

Lippman förklarar också att bred variation av beskrivningar skapar större förståelse för 

händelsen i fråga. Med detta menar han att om det bara finns en definition så kanske man inte 

når ut till alla. Ett flertal olika beskrivningar gör så att man når ut till en betydligt större publik 

då olika definitioner tas in på olika vis av olika människor. 

Här går också att applicera melodram som genre eftersom melodram betyder att en händelse 

delas upp i vad som anses vara ”det goda” och ”det onda”. I detta fall är Taimour 

Abdulwahab och hans gärning en ond aktion mot det goda folket. Tidningarna har i sitt sätt att 

beskriva händelsen gjort en klar skildring gällande kontrasten mellan gott och ont. Detta 

exemplifieras bland annat i den bildanalys vi har gjort där ena bilden föreställer en död 

gärningsman medan den andra bilden är på en lycklig familj. (Gripsrud, Mediekultur, 

mediesamhälle, s.183) 
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Ont mot gott tänket kan liknas vid ”vi och de”-tänket. Vi, i Sverige, som utsattes för ett 

terrorattentat är de goda, och ”de” som alltså är de onda är i detta fall terroristerna. Lippman 

förklarar att ett sådant tankesätt skapar stereotyper. Och när vi vet att en viss stereotyp är 

dålig, ond, farlig, ”de”, så stärker det vår egen position i samhället. Och när Sverige blir 

attackerat av de onda så behövs det skapas en starkt ”vi” för att försvara oss från det onda och 

dåliga.  

I uppsatsen av Gabriella Knutagård och Roberto Scaramuzzino, menar de att Uta 

Quasthoff, diskursanalytiker, hävdar att det finns två former av stereotyper, en social och en 

kognitivlingvistisk funktion. Den första innebär att uttrycket av en fördom i form av en 

stereotyp, i vissa fall, kan ha en förenande och sammanhållande effekt på ett samhälle eller en 

grupp. Den andra funktionen innebär däremot att stereotyper förenklar kommunikationen 

inom ”vi-gruppen”, samt ökar känslan av tillhörighet och skapar gränser till ”de-gruppen”. 

(Quasthoff, Uta M. , Social prejudice as a resource of power: Towards the functional 

ambivalence of stereotypes, i	   Gabriella Knutagård och Roberto Scaramuzzino, 2005, s.13) 

 

7.2 Analys av terroristdefinitioner 

 
Figur 2. Bilden ovan visar de mest förekommande olika definitionerna av ordet gärningsman. 

Den mest intressanta iakttagelsen är att vi under de sju dagar som tidningarna har analyserats 

och tolkats har fått fram 299 stycken beteckningar och definitioner av ordet gärningsman. 
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Gärdenfors förklaring till variation betyder i detta fall att om tidningarna under de sju dagar 

som de har analyserats och tolkats endast hade använt sig av till exempel ordet 

”självmordsbombaren” så hade det inte bara varit tröttsamt men man blir också immun mot 

ordet i fråga. (Gärdenfors, 1996, s.42). Alltså skapas det flera olika definitioner av samma 

ord. Dessa beteckningar skapar en gemensam reaktion hos läsarna. Ordet självmordsbombare 

skapar en känsla av otrygghet och rädsla. Ordet ”vanlig” skapar exempelvis den gemensamma 

reaktionen att nästa attentat kan komma från i princip vem som helst.  

Peter Gärdenfors förklarar att medierna öser information över användarna, för att användaren 

i sin tur ska koppla samman samt strukturera informationen från de olika medierna. Men 

Gärdenfors påpekar samtidigt att det finns ett problem med detta. Nämligen att en del av 

upplevelseprocessen i sig är att användaren ska kunna sortera bort den information som är 

irrelevant. Han menar att mer information inte alltid är bättre. (Gärdenfors, 1996, s.37) 

Detta tankesätt går att applicera på hur kvällstidningarna använder sig av den information de 

har fått fram om Taimour Abdulwahab. Är det verkligen relevant att intervjua exempelvis 

hans gamla gymnasielärare som precis som så många andra säger att han var en glad, trevlig 

kille som var duktig i skolan. Behöver man verkligen denna information från så många olika 

källor. Eller till exempel när man i kvällstidningarna har intervjuat personer som jobbar i den 

butik där han köpte bland annat spikar och annat material. Är all sådan information viktig och 

hur ska användaren i sådant fall kunna avgöra vad som är relevant och irrelevant? 

Dessa otaliga synonymer varieras dels av den anledning som vi tidigare nämnt att Gärdenfors 

förklarar, nämligen att det blir tröttsamt att läsa samma ord gång på gång. Men även Sally 

Planalp har en intressant reflektion. Hon skriver att den vanligaste formen av emotionell 

gemenskap är när två personer reagerar likadant gällande en händelse. Två personer som ser 

en film och skrattar eller gråter vid samma tillfälle menar Planalp, gör det av en slump, även 

om man är inlärd att något specifikt är roligt eller sorgligt. Hon kallar detta för Emotional 

Coincidence. Hon förklarar ytterligare att emotional conicidence innebär att man 

kommunicerar sina känslor enbart via dessa reaktioner och inte via kommunikation.  

”We talk about how gloomy the weather has been and – violá- we are both down in the 

dumps” (Planalp, 1999, s.61)  
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Planalp menar alltså att människors känslotillstånd smittar av sig på andra människor. I detta 

fall blir det alltså mediernas beskrivningar som smittar av sig på läsarna gällande 

händelsebeskrivningarna kring bombdådet. Och det är alltså precis den effekten som dessa 

olika beteckningar har på läsarna. Den blir som ett slags grupptryck för hur och vad man ska 

känna inför händelsen och gärningsmannen. 

Varför finns det då 272 beskrivningar av Taimour Abdulwahab? Och varför har tidningarna, 

framför allt kvällstidningarna valt att göra en djupdykning i informationen om vilka Taimour 

Abdulwahab umgicks med som tonåring? Kvällstidningarna har pratat med gamla grannar, 

vänner, till och med den kioskägare där han brukade handla sin mat för att ”ta reda på” vem 

han var.  

”[…] men om gammal information upprepas blir den snart mycket tjatig, även om den ges ny 

språklig form.” (Gärdenfors, 2000, s.42) 

En förklaring till detta kan vara att det blir tröttsamt att konstant läsa ordet bombmannen 

därav så många andra definitioner. Men också för att det är tråkigt att dagligen ha intervjuer 

enbart med hans gamla vänner, så tidningarna varvar kompisintervjuerna med intervjuer med 

alla som på något vis någon gång varit i kontakt med Taimour Abdulwahab. På så vis skapar 

man ett fortsatt intresse hos läsarna, genom att alltid ha någon ny som talar om 

gärningsmannen i fråga. I alla intervjuer säger intervjupersonerna förvisso i princip samma 

saker om hur han var som person. Men varje intervjuperson kommer kanske också med ett 

nytt ord som inte sagts tidigare och på så vis blir det konstant variation i texterna. 

För att tydliggöra de ord som förekom mest frekvent under de sju dagarna har vi valt att göra 

ett par diagram. I figur 2 kan vi se de vanligaste beskrivningarna som gjorts av Taimour som 

terrorist. Detta innebär alltså att det inte är beskrivningar av hur han var som person utan bara 

hur många olika definitioner som fanns av ordet ”gärningsman”. Diagrammet visar tydligt att 

det vanligaste ordet är självmordsbombare, som förekom 157 gånger i de fyra olika 

tidningarna.  

Nedan har vi exemplifierat ett par citat som använder ordet ”självmordsbombare” istället för 

någon annan definition av ordet gärningsman: 
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”När självmordsbombaren detonerade sin sprängladdning mitt i julruschen i centrala 

Stockholm i går eftermiddag var statsminister Fredrik Reinfeldt på middag hos kungen med 

anledning av de fortsatta Nobelfestligheterna.” (Expressen, 12 december 2010, s.11) 

I citatet ovan kan man läsa att en självmordsbombare utfört ett dåd i centrala Stockholm, men 

han är i detta fall inget annat än en gärningsman som gått till attack. Fler exempel följer 

nedan: 

”Den unika övervakningsfilmen visar hur han- två gånger- passerar bara meter från den 

misstänkte självmordsbombaren.” (Expressen, 18 december 2010, s.10) 

”Terrorn har kommit hit. Nordens första självmordsbombare slog till mitt i Stockholms city. 

Bara han själv dog, men det kunde slutat mycket, mycket värre. Nu skärps bevakningen kring 

julhandeln samtidigt som Säkerhetspolisen tagit över utredningen.” (Svenska Dagbladet, 13 

december 2010, s.6) 

”Polisen fokuserar nu på att hitta medhjälpare till självmordsbombaren i Stockholm. Enligt 

två islamistiska webbsidor ska den misstänkte, Taimour Abdulwahab, ha utbildats av en 

organisation i Irak som står nära al-Qaida.” (Svenska Dagbladet, 14 december 2010, s.6) 

Citaten ovan är exempel på hur tidningarna beskrivit Taimour Abdulwahab som gärningsman, 

och som utfört en självmordsattack, det vill säga man har utan att namnge Taimour gett 

honom benämningen självmordsbombare. 

7.2.1 Analys av värdeladdade ord i artiklar 

Dagen efter attentatet, 12 december 2010, valde dagspressen i detta fall Dagens Nyheter och 

Svenska Dagbladet att beskriva gärningsmannen med just ordet gärningsman och 28-åringen, 

alltså ord som inte innehåller särskilt mycket tyngd eller har en allt för negativ klang.  

Kvällspressen, Expressen och Aftonbladet valde istället att redan då skriva 

självmordsbombare, terrorist och bombmannen trots att det ännu inte blivit bekräftat att det 

var just det, det rörde sig om. Det var inte förrän regeringen bekräftat att det var en 

självmordsbombare som de två morgontidningarna började använda den definitionen.   

De första 2-3 dagarna efter attentatet var ”självmordsbombare” och ”bombmannen” de två 

vanligaste beskrivningarna. Detta kom sedan att ändras till ord som vi har valt att inte ta med i 
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tabellen av den anledningen att de inte förekom ofta nog. De nya beskrivningarna var istället 

ord som Stockholmsterroristen, Jihad-bombare, muslimsk terrorist och helig krigare.  

Det är i medier inte alls ovanligt att en person beskrivs med sin ålder, alltså som i detta fall, 

28-åringen. Vad som är intressant med denna definition är att det enbart var Expressen och 

Svenska Dagbladet som använde sig utav en sådan beskrivning. Dagens Nyheter och 

Aftonbladet uteslöt den helt.   

Beskrivningen ”sprängde sig själv till döds” förekom 22 gånger. Den kan vara lite 

svårförståelig och man kan fråga sig hur en sådan beskrivning skildrar gärningsmannen. Ett 

exempel på hur den är en beskrivning av gärningsmannen kommer nedan: 

”Taimour Abdulwahab, 28, bad familjens 53-årige vän om skjuts för att köpa den vita Audin. 

Tre veckor senare användes bilen när bombaren sprängde sig själv” (Aftonbladet, 17 

december 2010, s.6) 

”Butiken har sin personalingång precis där mannen sprängde sig själv till döds” (Expressen, 

13 december 2010, s.22) 

En sådan här beskrivning visar tydligt att man inte syftar på att människan, personen, mannen 

Taimour Abdulwahab sprängde sig själv utan är istället ytterligare en definition av en anonym 

gärningsman. Det relevanta i definitionen är alltså inte att peka ut Taimour Abdulwahab som 

person, utan dennes handling.  

I en av artiklarna från Expressen den 14 december 2010 (sida 8), kan man läsa att Taimour 

Abdulwahab var en övertygad terrorist. Detta var något vi reagerade på eftersom vi undrade 

vad det innebär att vara en övertygad terrorist. Enligt vad som står i artikeln hade den 

misstänkte inte någon känd koppling till terroristorganisationer. Tomas Lindstrand som är 

chefsåklagare vid åklagarkammaren för säkerhetsmål uttalar sig om att Taimour Abdulwahab 

var okänd för Säpos verksamhet. Det är senare, när en analys av Taimours hotbrev görs som 

Säpo och TT kan avslöja att han har en koppling till al-Qaidas underverksamhet, Islamiska 

staten i Irak. Det är kopplingen som får Expressen att skriva att han var en övertygad terrorist. 

Men det man gör på framsidan av tidningen, är att koppla Taimour direkt till Usama bin 

Ladin, när han i själva verket kopplats till en underverksamhet till al-Qaida.  
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7.3. Analys av negativa personbeskrivningar  

Gällande personbeskrivningarna av Taimour Abdulwahab har vi delat in dem i två kategorier: 

negativa och positiva. För att definiera vad som är positivt och negativt har vi dels utgått ifrån 

vår egen förförståelse av vad ordet innebär och dels har vi utgått ifrån det sammanhang som 

ordet förekommit i.  

Ordet självmordsbombare visar i detta fall hur man beskriver Taimour Abdulwahab som 

person, det vill säga ordet används inte som ett begrepp för att beskriva honom som 

gärningsman.   

 
Figur 3. Figuren visar de vanligaste negativa personbeskrivningarna av gärningsmannen 

Figur 3 visar till skillnad från figur 1 inte olika definitioner av Taimour utan här har vi valt ut 

de negativa ord som förekommit i artiklar där de har beskrivit vem Taimour var och hur han 

var, som person. Den näst vanligaste beskrivningen här är självmordsbombare. Skillnaden 

mellan ordet självmordsbombare i figur 2 respektive figur 3 är som tidigare förklarats, 

nämligen att ordet självmordsbombare i figur 2 används som en synonym för gärningsman 

medan det i denna figur används som en synonym för Taimour Abdulwahab. 

Ett ord som vi har valt att sätta i negativ-kategorin är ”martyr” som uppkom fem gånger. 

Martyr är i sig ett positivt ord och borde också i sådant fall sättas i den positiva kategorin. 

Men ordet användes av fundamentala islamister som förklarade att gärningsmannen med sin 

handling nu hade blivit en martyr.  

N:	  156	  
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I Dagens Nyheter, den 14 december 2010, kan man läsa om det martyrskap Taimour 

Abdulwahab utfört enligt personer på sajtens forum: 

”Det här Mujahid Abdul Wahab Timor som utförde den martyrskapande operationen i 

Stockholm”, står det över en bild på Taimour Abdulwahab på Hmok Islam, som beskrivs som 

en fundamentalistisk sajt där anhängare av terrornätverket al-Qaida skriver på stängda och i 

vissa fall öppna forum.”  

”Vi ber Gud att ta emot martyren i det övre paradiset, skriver signaturen ”Diqar” 

tillsammans med flera andra.” 

 Att Taimour Abdulwahab är en martyr för att han med hemmagjorda bomber försökte döda 

civila människor som julhandlade ger i sin tur en negativ bild av honom. Så trots att det är ett 

positivt ord, så ligger det en negativ klang i det, i detta fall.  

”CIA- destroyer” var vad personer med extrema åsikter i islamiska forum valt att kalla 

Taimour Abdulwahab. Vad som är intressant i detta fall är hur det kommer sig att Dagens 

Nyheter, 14 december 2010, valde att ha med det i ett stycke i artikeln. Trots att artikeln inte 

var längre än några få rader och att ordet bara skrivits ut en gång är det intressant att nämna. I 

och med att uttrycket är väldigt starkt och iögonfallande är det dels chockerande att man inte 

skrivit mer om detta. Det verkar trots allt som att man skrev en hel del på dessa typer av 

forum, för att inte tala om vad som kan ha skrivits.  

7.3.1. Negativa och positiva personbeskrivningar 

Under detta avsnitt går en applicering av framing på de olika definitionerna att genomföra. 

Jesper Strömbäck menar att framing handlar om hur medierna valt att gestalta olika nyheter, 

och som i sin tur påverkar mediekonsumenternas tankesätt kring en händelse. (Strömbäck, 

2000, s.216) Eftersom medierna valt att i olika sammanhang använda sig av olika begrepp för 

att beskriva Taimour Abdulwahab antingen som person eller som terrorist, har man per 

automatik också påverkat vilken bild av gärningsmannen tidningsläsarna ska få.  

Vad är då skillnaden mellan Taimour Abdulwahab och vilken annan terrorist som utför sitt 

dåd under islams namn? Skillnaden var att Taimour var en helt vanlig kille, om man utgår 

ifrån vad som står i de svenska medierna.  
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I Expressen den 13 december har man samtalat med gamla vänner och klasskompisar till 

Taimour Abdulwahab. En av hans före detta klasskamrater beskriver honom på följande sätt: 

”Taimour var en vanlig kille som vem som helst. Jag blir chockad när jag hör att det är han 

som har gjort det här. Det är inte alls min bild av honom.” 

I samma stycke kan man också läsa: 

”Det låter som en konstig beskrivning att säga att han var glad. Men det är en bra 

beskrivning på honom för man upplevde honom verkligen som glad. Det var lätt att prata med 

honom. Jag var själv ganska blyg på den tiden och det gjorde inte så mycket med honom. Man 

kunde alltid prata med honom i alla fall, även om han var väldigt utåtriktad.” 

Vad som kan klassas till det ovanliga gällande denna situation är att man i ena artikeln kunde 

läsa hur normal och snäll han var, för att sedan, i nästa artikel läsa om hur galen och fanatisk 

han var. Men till skillnad från ”de andra” terroristerna man tidigare har läst om var Taimour 

Abdulwahab en ung man som på kort tid hjärntvättades under den tid då han bodde i Luton, 

England.  

”Han blev en annan människa. Det är svårt att förklara hur. Men han förändrades och blev 

mer restriktiv” 

Uttalanden som liknade citatet ovan genomsyrade alla fyra tidningar framför allt 

kvällstidningarna under de fyra sista dagarna av undersökningsperioden.  

Enligt en vän till familjen lärde Taimour Abdulwahab känna en egyptisk imam under 

perioden han befann sig i Luton. Det var imamen som i sin tur introducerade Taimour för 

ortodox islam som snabbt fångade Taimours intresse. År 2005, när han flyttade tillbaka till 

Sverige hade han låtit skägget växa, han bröt kontakten med de gamla vänner han haft och 

han kom att leva ett väldigt tillbakadraget liv. (Expressen, 13 december 2010, s.18) 

I Dagens Nyheter, 15 december 2010, har man intervjuat Tariq Rasul som är rektor för ett 

muslimskt college i Luton. Tariq ska ha kommit i kontakt med Taimour då de hade 

fredagsbön eftersom Tariq var med i Koran- och sunnisällskapet. Enligt Rasul var det inget 

som var märkvärdigt med Taimour till år 2004. 

”Han började umgås med en kille som jag vet var med i Hizb-ut-Tahir.” . (Dagens Nyheter, 

15 december 2010, s.8). 
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Hizb-ut-Tahir är en muslimsk organisation som inte öppet predikar våld. Dock ligger 

organisationens ideologiska och teologiska budskap nära muslimska terroristers 

En av spalterna i diagrammet står för ordet religiös. ”Religiös” är ett egentligen neutralt ord 

som varken behöver vara negativt eller positivt. Men i detta fall, under de sju dagar som 

undersökningen gjordes användes ordet inte en enda gång för att frammana en positiv bild av 

Taimour Abdulwahab. Istället användes ordet i meningar som dessa: 

”Jag vet att han blev väldigt religiös under tiden han var i England.” (Expressen, 13 

december 2010, s.18) 

”28-åringen som misstänks vara självmordsbombaren är skriven i Tranås, och har uttryckt 

radikala religiösa åsikter på nätet. Hans vänner säger att han blev allt mer religiös och arg.” 

(Svenska Dagbladet, 13 december 2010, s.10)  

Vid det här fallet vet man, enligt Taimours omgivning, att han under tiden då han befann sig i 

England blev mer och mer radikal i sina åsikter. Därför får ordet ”religiös” en negativ klang. 

”På en muslimsk kontaktannonssajt skriver han att han är född i Bagdad och kom till Sverige 

1992. Han är gift och har två barn, men söker en andra fru för att få fler barn. Han beskriver 

sig som ”mycket religiös” och vill ha en likasinnad kvinna som kan tänka sig att flytta till ett 

arabiskt land.” (Dagens Nyheter, 13 december 2010, s.7) 

I detta stycke ger Taimour Abdulwahab en beskrivning av sig själv. Där begreppet religiös 

återigen får en negativ klang eftersom Taimour förklarar att han för det första redan har en fru 

men vill ha en till. För det andra vill han ha en likasinnad kvinna som dessutom kan tänka sig 

flytta till ett arabiskt land, vilket tyder på ett tankesätt som anses vara bakåtsträvande.  

Ordet religiös används alltså främst för att förklara hur Taimour Abdulwahab förändrades 

efter flytten till Luton och personlighetsförändringen i Luton är det ingen av källorna som har 

funnit positiv.  

 

7.3.2  Negativ bildanalys 

Enligt Lippman har bilder betydligt större makt än vad det skriva ordet har: 

“Photographs have the kind of authority over imagination to-day, which the printed word had 

yesterday, and the spoken word had before that. They seem utterly real. They come, we 
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imagine, directly to us without human meddling, and they are the most effortless food for the 

mind conceivable. Any description in words, or even any inert picture, requires an effort of 

memory before a picture exists in the mind. But on the screen the whole process of observing, 

describing, reporting, and then imagining, has been accomplished for you.” 

Det Lippman menar med ovanstående citat är att bilder påverkar mer än ord. Bild 1 (se nedan) 

tillsammans med de negativa beskrivningarna skapar mest känslor hos läsaren vilket gör att 

dessa två punkter tillsammans övervinner alla positiva ord och bilder ihop.  

Under de sju analysdagarna fanns det en hel del bilder i de fyra olika tidningarna. Den 

vanligaste bilden var den på den döde Taimour Abdulwahab tagen uppifrån, när han ligger på 

marken. På bilden nedan är hans ansikte och buk pixlade dock så började tidningarna 

publicera opixlade bilder drygt en vecka efter dådet.  

Vad säger då en bild som denna om gärningsmannen? Vad skapar den för slags känslor hos 

läsaren?  

 
Bild 1. 16:e december, Aftonbladet 
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Bilden på Taimour Abdulwahab liggandes på gatan med söndersprängd mage är ett väldigt 

brutalt foto som man i vanliga fall inte publicerar i tidningen. Lippman skriver i sin bok om 

en teori som filosofen John Dewey har: 

 ”An unfamiliar scene is like the baby’s world, “one great, blooming, buzzing confusion.” 

This is the way, says Mr. John Dewey that any new thing strikes an adult, so far as the thing 

is really new and strange”(Lippman, 2010, s. 48) 

Och det är också denna bild man kan koppla till John Deweys tankesätt ovan. På bilden ligger 

en död man med söndertrasad mage i en pöl av sitt eget blod. Och det vi tolkar av bilden är 

det som är unfamiliar, alltså obekant för oss och den gör ett starkt intryck på oss då den inte 

bara är obekant men den skapar också en obekant känsla hos oss. Det är förvisso inte en bild 

som är ”great” och ”blooming” men den skapar definitivt en ”buzzing confusion” hos läsaren 

då den är ”new and strange”.   

Denna obekanta känsla menar Dewey kan antingen skapa en positiv eller negativ attityd hos 

läsaren. Att bilden ovan skapar en negativ känsla är inget annat än normalt. Men det bör 

tilläggas att den negativa känsla som skapas inom oss också appliceras på den negativa bilden 

som man har fått utav gärningsmannen. Alltså förstärker bilden de ord som redan beskrivit 

Taimour. Bilden tillsammans med orden skapar den arge, religiöse självmordsbombaren. 

 

7.4 Analys av positiva personbeskrivningar             
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Figur 4.  Figuren visar de vanligaste positiva personbeskrivningarna av gärningsmannen 

I figur 4 har vi sammanställt de positiva beskrivningarna av Taimour Abdulwahab. Den mest 

frekventa beskrivningen av honom förklarade hur vanlig och normal han var. I denna 

definition och spalt har vi förutom ordet vanlig och normal satt in ett par andra beskrivningar 

som fanns med i tidningarna som hade i princip samma betydelse. Till exempel så fanns det 

fyra träffar på denna mening ”det var inget konstigt med honom”.  

Sådana meningar har vi valt att sätta in i kategorin ”vanlig och normal”. Ordet ”okänd” 

förekom två gånger, och även det har vi valt att placera i vanlig och normal-kategorin då vi 

anser att vanliga människor överlag också är okända.     

”En kvinna som gick i samma klass beskriver honom såhär: 

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

vara något konstigt med honom.” (Aftonbladet, 13 december 2010, s.9) 

Vanlig och normal-definitionen uppkom 20 gånger under de sju dagar som analysen gjordes, 

vilket betyder att ordet användes cirka två, tre gånger dagligen.  

Tidigt in på undersökningen upptäckte vi att det fanns ett flertal källor som berättade att 

Taimour Abdulwahab både drack alkohol, festade, träffade tjejer och spelade basket. Dessa 

olika beskrivningar valde vi att sätta in på definitionen ”västerländsk”. Bilden av en ung man 

N:	  116	  



27	  

	  

som anpassat sig väl till det svenska samhället framkom rätt tidigt in på undersökningen. Men 

då det var olika beskrivningar av hur han anpassat sig efter det svenska samhället hamnade de 

alla under samma kategori. Den västerländska beskrivningen fanns med hela 18 gånger under 

undersökningens gång. 

”28-åringen hade bra betyg och spelade basket. Han tyckte också om att festa och dricka öl 

med sina kompisar. Vänner berättar att han hade bra självförtroende, hade lätt för att träffa 

tjejer och alltid stod upp för sin sak.” (Aftonbladet, 12 december 2010, s.14) 

”Glad, trevlig, social och festglad. Tranåsborna minns Taimour Abdulwahab på ett helt 

annat sätt än som en potentiell självmordsbombare. ”Han måste ha blivit hjärntvättad i 

Luton”, säger en barndomskompis.” (Svenska Dagbladet, 14 december 2010, s.10) 

Precis som med ordet ”religiös”, är ordet ”västerländsk” ett neutralt ord. I detta fall valde vi 

dock att sätta in definitionen "västerländsk" bland positiva beskrivningar, då de alla användes 

i sammanhang där källorna ville förklara hur vanlig och "som oss alla andra" han var. 

Samtidigt kan en sådan definition även tolkas som negativ beroende på vilka åsikter, vilken 

syn och vad för slags perspektiv man har. Är man exempelvis en fundamental muslim så är 

det snarare en förolämpning att kallas för västerländsk. Men källorna har som sagt i det här 

fallet använt sådana beskrivningar som något bra och positivt. 

Den högsta spalten i diagrammet ligger på antalet 38 och är en övrigt-spalt. Dessa 38 

beskrivningar är alltså ord som uppkommit för få gånger för att få en egen spalt. Men en lista 

där alla dessa olika ord finns på sidorna 41-46.  

7.4.1 Positiv bildanalys             

Som det tidigare har nämnts var det väldigt stort fokus på personerna runtomkring Taimour 

Abdulwahab och detsamma gällde bilderna. Det fanns förvisso inga bilder på exempelvis 

barndomskamrater och lärare som tidningarna hade intervjuat då de flesta ville vara anonyma. 

Däremot fanns det en hel del bilder på Taimour tillsammans med sin hustru och hennes 

föräldrar. En av bilderna som vi har valt att inte ta med här, fanns med i både Expressen och 

Aftonbladet. På bilden kunde man se en glad och leende Taimour sittandes på en soffa hand i 

hand med sin hustru. Hustruns ansikte var dock pixlad. Istället har vi valt att ta med en bild på 

Taimour tillsammans med sin hustru och dennes föräldrar på hennes examensdag:  
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Bild 2. 18e december, Aftonbladet. 

Vi ställer samma fråga om den här bilden som vi ställde till föregående, bild 1, på den döde 

gärningsmannen: 

Vad säger en bild som denna om gärningsmannen? Vad skapar den för slags känslor hos 

läsaren? 

Här syns en välklädd Taimour tillsammans med fru och svärföräldrar. Hans hustru, på 

högersida, har på sig examenskläder. Bredvid henne står hennes pappa och till vänster om 

Taimour står hans svärmor. Bilden speglar fyra personer, varav två av dem står med ett 

leende, och vi kan bara anta att de två pixlade ansiktena ser glada ut även de. Denna bild 

skapar känslor som är raka motsatsen till bild 1. Familjen på bilden hade kunnat vara vilken 

familj som helst och då man ser att ena personen på bilden står i examenskläder så förstår man 

att det är en glädjens dag. Bilden speglar till skillnad från bild 1 inte något som är ”new and 

strange” utan snarare något som är väldigt välbekant. 

Lippman förklarar att även den mest hårfina och genomgripande influenserna skapar och 

behåller framställningen av de olika stereotyper som skapas. Vi får höra om hur världen ser ut 



29	  

	  

innan vi själva har sett saker och ting med egna ögon. Detta gör att vi också föreställer oss 

dessa saker innan vi upplevt de. Dessa föreställningar, oavsett samhällelig klass, styr hela vår 

iakttagelseförmåga. Dessa olika iakttagelser i sin tur kan vi se på två sätt, antingen som något 

välbekant som vi känner igen oss själva i eller som något väldigt konstigt. 

“They mark out certain objects as familiar or strange, emphasizing the difference, so that the 

slightly familiar is seen as very familiar, and the somewhat strange as sharply 

alien.”(Lippman, 2010, s. 52) 

Bild 1 är i detta fall det som är ”sharply alien” det vill säga okänt, konstigt och annorlunda. 

Bild 2, där Taimour står med sin hustru och sina svärföräldrar är det som är ”familiar”, alltså 

bekant.  

Om bild 1 förstärkte det faktum att Taimour Abdulwahab var en farlig självmordsbombare så 

borde väl bild 2 rimligtvis förstärka intrycket av att han var en trevlig familjeman? Fast riktigt 

så enkelt är det inte. Detsamma gäller här som i diagramen med positiva och negativa 

personbeskrivningar. Trots att vi får se ett flertal bilder som visar gärningsmannen ur ett 

positivt perspektiv så väger den negativa bilden över då den dels exponerades betydligt fler 

gånger men dels också för att den bilden gjorde ett starkare intryck på oss. Den skapade en ny 

och obekant känsla inom oss som vi tidigare inte hade upplevt. Däremot är familjefoton inget 

nytt eller annorlunda heller för den delen, så den gör inget längre intryck på oss. En glad 

familj på bild är lättillgängligt. En sprängd man på en känd gata man själv så många gånger 

befunnit sig på är däremot inte alls lika vanligt.  

7.4.2 Analys av motsättningar mellan ond och god              

Peter Gärdenfors förklarar att det är upp till läsaren att tolka det denne läser: 

”Den verkliga informationen uppstår först när användaren tolkar bitströmmen. Tolkning 

består i att man sållar i inflödet och bringar det i samklang med sina tidigare erfarenheter 

och kunskaper.”  

Både i de negativa och positiva beskrivningarna av gärningsmannen finns det en stor variation 

av definitioner. Detta tar oss åter igen tillbaka till vad Gärdenfors förklarade. Nämligen att 

medierna, tidningarna i detta fall överrumplar läsarna med ord, definitioner och beskrivningar, 

som läsarna sedan på egen hand måste sortera. Läsarna måste alltså själva välja vilka av alla 

dessa olika definitioner som de vill ta till sig utav. Och precis som Gärdenfors förklarade kan 
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det vara svårt för läsaren att själv utse vilka ord och beskrivningar som är relevanta. Det är då 

inget annat än naturligt att de ord som syns mest frekvent också blir de ord som läsaren senare 

definierar händelsen och gärningsmannen med.  

Walter Lippman skriver i sin bok Public Opinion om hur människor föreställer sig någon eller 

något vid deras första intryck av personen eller händelsen i fråga. Han förklarar detta med ett 

exempel från Lytton Strachey’s bok Queen Victoria om hur drottning Victoria av England 

kom till tronen. (Lippman, 2010, s.11) 

”But the most interesting kind of portraiture is that which arises spontaneously in people’s 

minds.” 

De olika adjektiven som beskriver Taimour Abdulwahab är också de ord som målar upp den 

första bilden av gärningsmannen. Vi får veta att han är en aggressiv och religiös 

självmordsbombare. Samtidigt får vi veta att han är en västerländsk och snäll familjefader. 

Denna motsägelse gör det svårt att som läsare kunna tolka vem Taimour egentligen var.   

Samtidigt skriver Peter Gärdenfors en annan väldigt intressant och viktig punkt som han 

illustrerar med bilden nedan: 

Bild 3.  Den vänstra bilden föreställer en violin och den högra föreställer en elefant. 

Han menar att bilderna i dessa två figurer är ofullständiga. Man ser inte riktigt vad de ska 

föreställa. Men om någon avslöjar för oss att bilden till vänster är en violin och den till höger 
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föreställer en elefant (med huvudet på den högra sidan) så faller de försvunna delarna av 

bilden på plats och vi kan nu tolka att det är just en violin och en elefant framför oss. Med 

denna information och tolkning kommer vi nu inte kunna se något annat än just violinen och 

elefanten även om vi för bara en kort stund sedan inte kunde avgöra vad bilderna föreställde.  

Så är det med de olika beskrivningarna av Taimour Abdulwahab. Trots att vi har fått väldigt 

många olika beskrivningar av hur vanlig, snäll, normal och hygglig han var så är det betydligt 

fler beskrivningar av honom som bombmannen, självmordsbombaren och 

stockholmsbombaren. Så det spelar ingen roll hur många positiva beskrivningar som 

framkommer för han är redan en bombman och en självmordsbombare, och det är en stämpel 

som lyser klart mycket starkare än beskrivningar av en snäll man.   

Gärdenfors teori om melodram, går i detta fall att applicera på motsägelsen av Taimour 

Abdulwahab. I och med att medierna påvisade kontrasten mellan Taimour Abdulwahab som 

en vanlig och trevlig kille, och som en självmordsbombare, visar det på att han, även om han 

var en ”god” ung man enligt många, trots allt var ”ond” på grund av utförandet av dådet.  

Lippmans exempel från boken Queen Victoria fortsätter på detta vis:  

 When Victoria came to the throne, says Mr. Strachey, “among the outside public there was a 

great wave of enthusiasm. […] and the spectacle of the little girl-queen, innocent, modest, 

with fair hair and pink cheeks, driving through her capital, filled the hearts of the beholders 

with raptures of affectionate loyalty. What, above all struck everybody with overwhelming 

force was the contrast between Queen Victoria and her uncles. The nasty old men, debauched 

and selfish, pigheaded and ridiculous, with their perpetual burden of debts, confusions, and 

disreputabilities – the had vanished like the snows of winter and here at last, crowned and 

radiant, was the spring”   

Det senare citatet går hand i hand med bilden man har av Taimour och ”andra terrorister” som 

man har sett tidigare i svenska medier. Han är inte den typiske skäggige, turbanklädde 

islamisten. Utan här har man bilder av en ”försvenskad” ung man med mellanösternbakgrund. 

Han blir drottning Victoria medan ”alla andra” islamistiska terrorister, det vill säga de 

terrorister man tidigare sett i olika medier, blir drottning Victorias farbröder.     

När Taimour beskrivs som exempelvis en hygglig, snäll och hjälpsam man så är det också den 

bild vi får av honom för att det finns en förförståelse för vad de egenskaperna innebär. 
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”Att förstå en text innebär att koppla den till det som orden står för.” (Gärdenfors, 2000, 

s.40-41) 

Gärdenfors förklarar i samband med utläggningen om hur användarna av medierna själva 

måste tolka den information de tar del utav också hur vi kopplar den nya informationen till 

sådant som vi har erfarenhet av. (Gärdenfors, 2000, s.40-41).  

7.5 Analys av kopplingar till religiösa personer/organisationer 

Under datumen 12.12.10 – 18.12.10 hade de två kvällstidningarna vi har undersökt ibland 

placerat in en bild på Usama bin Ladin i samband med artiklar om Taimour 

Med en bild på Usama bin Ladin, den världskände och efterlyste terroristen (Usama bin Ladin 

var fortfarande på fri fot), är det inte alls konstigt att man som läsare av tidningen kopplar 

händelsen i Stockholm till terrorattacken i New York den elfte december 2001. Det är trots 

allt den erfarenhet vi har av Usama bin Ladin. Kopplingen målar dessutom upp Taimour 

Abdulwahab ännu mer som en terrorist. Detta kan kopplas samman med Gärdenfors bild på 

violinen och elefanten. Alltså att när vi väl har sett Taimour Abdulwahab i samband med 

Usama bin Ladin så blir bilden fullständig och komplett även om det senare skulle visa sig att 

de faktiskt inte hade någon koppling till varandra. När vi väl har fått veta att det är en elefant 

på bilden kommer vi inte kunna se något annat.  

Faktum är att den tidning (Expressen, 14 december 2010) som på sitt omslag hade en bild på 

bin Ladin skriver att Taimour Abdulwahab var bin Ladins självmordsbombare. 

”Han var bin Ladins självmordsbombare- nu jagas medhjälparna”. (Expressen, 14 december 

2010). 

I samma tidning står det istället i artikeln att Taimour, via organisationen han var engagerad 

inom, har en koppling till al-Qaida. 

”Men en analys av Taimour Abdulwahabs brev till Säpo och TT har avslöjat hans koppling 

till al-Qaidas underavdelning- Islamiska staten i Irak.” 

Detta behöver inte betyda att Taimour vara bin Ladins självmordsbombare, utan syftar bara 

hans aktivitet inom en underavdelning till al-Qaida. Än en gång förs tankarna till bild 3 på 

violinen och elefanten, alltså att när man väl har sett Taimour i samband med bin Ladin så 

kommer vi inte kunna släppa den tanken.  
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Lippman väljer att förklara detta genom att exemplifiera med filmen The Birth of a Nation 

som kortfattat handlar om det amerikanska inbördeskriget och Ku Klux Klan:  

 “The shadowy idea becomes vivid; your hazy notion, let us say, of the Ku Klux Klan, thanks 

to Mr. Griffiths, takes vivid shape when you see The Birth of a Nation. Historically it may be 

the wrong shape, morally it may be a pernicious shape, but it is a shapen and I doubt whether 

anyone who has seen the film does not know more about the Ku Klux Klan than Mr. Griffiths, 

will ever hear the name again without seeing those white horsemen” (Lippman, 2010, s. 53) 

Detsamma gäller bilden på den döde Taimour Abdulwahab. Ordet självmordsbombare 

kommer för alltid att kopplas till händelsen på Bryggargatan i Stockholm den 11:e december 

2010. Ordet terrorattack är inte längre ett ord som vi starkast kommer att koppla till 11:e 

september i USA utan har nu skapat en bekant känsla även i Sverige.  

Vill man att mottagarna inte ska glömma bort att han var en självmordsbombare? En 

intressant tes som nämnts tidigare i resultat- och analysdelen är Gärdenfors som menar att 

medierna använder sig positiva och negativa begrepp för att förklara en händelse. Men om det 

visar sig att händelsen är förödande, i detta fall en självmordsattack, vinklar man 

beskrivningen av händelsen på ett sätt som gör att människorna förstår att det trots allt var en 

terrorist det handlade om. 

”Ofta förekommer böner i hans uppdateringar på Facebook och han har laddat upp flera 

filmer med islamistiska budskap. Han uttrycker förakt för shiamuslimer och hyllar i stället 

sunni-inriktningen inom islam.” (Aftonbladet, 12 december 2010, s.14) 

”Taimour var väldigt vänlig och kände många. Men snart fick vi reda på att han spred 

extrema idéer, säger Farasat Latif som är sekreterare för Islamic Centre i Luton. Det var 

deras moské som Taimour Abdulwahab besökte under tre veckor 2007 i samband med 

ramadan, innan han först varnades och sedan stängdes av, på grund av sina extrema åsikter. 

Det handlade inte om direkta uppmaningar om att ta till våld. I stället rörde det sig om kritik 

mot de religiösa ledarna, som Abdulwahab ansåg hade sålt sig och agerat i västvärldens 

intressen.”  (Svenska Dagbladet, 14 december 2010, s.12) 

Citaten är två exempel på de extrema åsikter Taimour Abdulwahab hade och som togs upp i 

artiklarna. Läser man alla citat artiklarna innehåller går det inte att få en annan uppfattning om 



34	  

	  

Taimour Abdulwahab än att han var en terrorist. Trots att man använt sig av positiva ord som 

förklarar att han var en ”normal och vanlig” eller en ”snäll och trevlig ” kille, väger de 

negativa orden såsom ”bombmannen” och ”självmordsbombaren” tyngre och ger också den 

slutgiltiga åsikten om Taimour Abdulwahab. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.6 Analys av neutrala definitioner 

 
Figur 5. Diagarmet visar de neutrala ord som varken går att placera i ett negativt eller positivt sammanhang.  
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I figur 3 och 4 har vi definierat positiva respektive negativa beskrivningar av Taimour 

Abdulwahab. Som vi tidigare nämnt har vi utifrån våra egna värderingar samt vår egen 

förförståelse för händelsen och beskrivningar av orden definierat vad som klassas som positivt 

och vad som klassas som negativt.   

Men ur alla 272 olika personbeskrivningar har vi också fått fram ett antal beskrivningar, tre 

olika definitioner för att vara exakt, som vi inte har kunnat sätta in på varken positiv- eller 

negativkategorin. Dessa ord finner vi i figur 5. 

Det vanligaste ordet var 28-åring. Detta är en beskrivning som varken skapar positiva eller 

negativa föreställningar hos läsaren. Det är en väldigt neutral beskrivning av gärningsmannen 

helt enkelt.  

”En man som gick i samma klass som 28-åringen på gymnasiet beskriver honom som en 

person som tog mycket plats.  

– Han var talför, frågade mycket på lektionerna och var högljud, säger klasskamraten till 

SvD.” (Svenska Dagbladet, 13 december 2010, s.10) 

Det näst vanligaste begreppet som användes för att beskriva Taimour Abdulwahab var ordet 

bilägare som förekom tre gånger. Alla gånger var det i en artikel från Expressen, den 12 

december 2010. Precis som det vanligaste ordet, 28-åringen, är detta ett helt neutralt ord som 

det inte ligger någon tyngd i. Inte heller här kan läsaren skapa sig en föreställning av 

gärningsmannen.  

”Enligt polisens misstankar är bilägaren och självmordsbombaren en och samma person.” 

”Bilägaren har också lagt ut bilder på sig själv, under en resa till Jordanien i våras.” 

”En poliskälla bekräftade i natt för Expressen att det finns ett samband mellan 

bilsprängningen på Olof Palmes gata och självmordsbombaren på Bryggargatan, bilägaren 

och självmordsbombaren är en och samma person.” 

Istället har ordet använts för att variera texten och inte bara skriva gärningsmannens namn.  

Sista ordet på listan är högljudd som endast förekom en gång och det är ett väldigt svårt ord 

att förhålla sig till. Till skillnad från de två föregående exemplen är det inget neutralt ord. 

Däremot är det svårt att veta om det är positivt eller negativt. Att han var en högljudd person 
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kan betyda att han antingen hördes mycket på ett jobbigt vis eller så hördes han bara utan att 

någon stördes av det. I det här fallet verkar intervjupersonen tyda på att Taimour som 

högljudd person var något bra, men det framgår inte tydligt om före detta klasskamraten i 

fråga menar att detta är något positivt eller negativt.  

7.7 Analys av morgon- och kvällstidningsinnehåll 

I och med det konstanta påståendet om att morgontidningarna ger en mer nyanserad bild av 

nyhetsförmedlingen, medan kvällspressen är mer sensationslysten, menar bland annat Håkan 

Hvitfelt. (uppsats, Knutagård & Scaramuzzino s.45) är det viktigt att se efter i vår 

undersökning om det gällde i detta fall också. Terroristattacker är inte som vilken nyhet som 

helst utan tas på större allvar, vilket leder oss till vår fråga om det fanns någon skillnad i hur 

morgontidningarna och kvällstidningarna använder sig utav värdeladdade ord. 

Gällande hur de fyra olika tidningarna skrev om Taimour Abdulwahab är det kanske inte en 

större överraskning för någon att kvällstidningarna innehöll fler sensationsnyheter än vad de 

två morgontidningarna gjorde. 

Kvällstidningarna innehöll betydligt fler uppslag än vad morgontidningarna gjorde. Ett 

praktexempel på detta är till exempel att det i Dagens Nyheter, dagen efter händelsen endast 

fanns ett uppslag. Det är dessutom inga konstigheter i detta då Dagens Nyheters förstanyhet 

alltid är ett uppslag. 

Expressen å andra sidan hade fem uppslag, varav första uppslaget inte innehöll någon artikel 

utan enbart var en stor bild med rubriken ”Terrorn är här” 

De följande dagarna hade både Expressen och Aftonbladet dagligen minst tre-fyra uppslag om 

attacken och framförallt gärningsmannen medan Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter 

aldrig hade mer än två uppslag om händelsen och gärningsmannen. Samtidigt var man i de två 

morgontidningarna väldigt försiktiga med ordvalet de två första dagarna. De använde inte ord 

som självmordsbombare, terrorattack, terrorattentat med mera förrän det var bekräftat från 

regeringen att explosionerna var ett terrordåd.  

Vad som är väldigt intressant är att Dagens Nyheter efter den 17.12.10 inte hade med en enda 

artikel om varken attacken, händelsen eller polisarbetet kring den.  
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En intressant iakttagelse är dock att Svenska Dagbladet under perioden hade 22 artiklar kring 

attentatet medan Dagens Nyheter hade 31 stycken. Detta kan vara något som anses vara 

ovanligt i och med att båda tidningarna är dagstidningar och man har intrycket utav att de 

borde hålla sig korta och koncisa kring olika händelser.  

På Dagens Nyheters förstasida den 12 december 2010, står det på omslaget ”Sprängdåd i city 

dödade en man”, varav underrubriken lyder ”Misstänks ha sprängt sig själv under julruschen”. 

Det är alltså inte förrän man läser underrubriken som man förstår vad som egentligen har 

hänt. Detta visar ett exempel på diskussionen kring att dagstidningar nu för tiden börjar 

använda sig av sensationsuttryck eller rubriker för att locka till sig läsare. Omslaget hade lika 

gärna kunnat vara på någon utav kvällstidningarna. 

Vi valde förvisso att undersöka tidningarna sju dagar efter attacken men vi tittade ändå 

igenom tidningarna dagarna efter dessa sju för att se hur innehållet såg ut och medan 

morgontidningarna skrev korta artiklar om att till exempel SÄPO missat gärningsmannens 

mail så fortsatte kvällstidningarna sitt spår med att intervjua personer som befann sig på 

olycksplatsen, gamla bekanta med mera, trots att detta var något de gjort under alla de sju 

dagar som vi undersökte tidningarna. Så artiklarna handlade i princip om samma fakta men 

från olika källor.  

8. Sammanfattande slutsatser 
Vi har bland annat kommit fram till att kvällstidningarna använder sig av extremt många fler 

olika definitioner av både dådet i sig och definitioner av ordet självmordsbombare.  

Kvällstidningarna har också gått ner på djupet på ett helt annat sätt än morgontidningarna. 

Deras reportage har inte varit lika tunga som morgontidningarnas, istället har de valt att 

intervjua en betydligt bredare publik än vad Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet har gjort. 

Morgontidningarna har i sin tur inte haft personintervjuer av samma slag utan istället vänt sig 

till experter.  

Det är också väldigt intressant hur kvällstidningarna de första veckorna dagligen hade minst 

tre uppslag, ibland upp till 6 uppslag, alltså hela 12 sidor, medan morgontidningarna aldrig 

hade mer än 3 uppslag, det vill säga sex sidor som max. Detta förklarar också varför 

kvällstidningarna hade så många fler beskrivningar och definitioner. Det behövs en bredare 

variation för att fylla ut 12 sidor. Vilket alltså inte är lika nödvändigt för morgontidningarna. 
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Vi har också kommit fram till att den islamistiske självmordsbombaren inte nödvändigtvis 

måste vara den stereotyp vi beskrev i början på denna uppsats, alltså en skäggprydd man med 

ursprung från mellanöstern, och som är väldigt engagerad i sin religion. Det kan mycket väl 

vara den högutbildade, vältalige, rakade familjefadern. Och det är också den bild medierna 

har velat förmedla. Samtidigt har de också velat visa den andra sidan av myntet. Att Taimour 

Abdulwahab ändå hade extrema tankar och åsikter.  

Detta har de alltså förmedlat genom att skriva ut 116 positiva beskrivningar respektive 156 

negativa beskrivningar.  

Visserligen fanns det en hel del positiva beskrivningar och de var även väldigt varierade. Det 

vanligaste positiva ordet var ”vanlig och normal” som fanns med 20 gånger. Det mest 

använda ordet överlag var självmordsbombare som förekom hela 157 gånger när man 

definierade ordet gärningsman 

Denna beskrivning exponerades alltså nästan åtta (!) gånger mer än det mest använda positiva 

ordet. Vad kan man då dra för slutsats av detta? På ett väldigt enkelt plan så kanske svaret är 

mycket enkelt, nämligen att ordet självmordsbombare helt enkelt är den enklaste 

beskrivningen av gärningsmannen.    

9. Slutsatser och diskussion 
Under denna uppsats har vi tydligt sett hur de olika medierna beskriver gärningsmannen, 

Taimour Abdulwahab, och händelsen i sig på ett flertal olika vis. Vi har läst om hur trevlig, 

glad och hygglig ung man han var. Men vi har också fått se andra sidan av myntet, den sidan 

som var extremist, radikal och aggressiv. Och dessa två sidor är väldigt intressanta, inte enbart 

för att det ser ut som beskrivningar av två helt skilda personer utan för att det är intressant att 

reflektera kring vad man har fått lära sig om Taimour Abdulwahab av att läsa dessa tidningar i 

sju dagars tid.  

Var han en god människa som alltid hjälpte sina grannar vid behov eller var han en ond 

människa som hatade Sverige?  

Det som var intressant med undersökningen var att få fram de 272 olika 

personbeskrivningarna av Taimour Abdulwahab. Tidigare har man funderat kring varför 

medier behöver så pass många olika definitioner. Men det svaret känns givet nu i efterhand. I 
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det stora hela måste tidningar förmedla nyheter men faktum kvarstår att tidningarna också 

måste sälja. Framför allt kvällstidningar är beroende av lösnummer, vilket kanske inte är en 

nyhet för någon. Men just detta ekonomiska beroende är kanske en faktor bakom denna 

beskrivningsvariation. Används samma ord konstant blir det uttjatat efter den tredje 

försäljningsdagen och det är då alla dessa andra olika beskrivningar och definitioner börjar 

komma fram.  

Och vi antar att samma anledning ligger bakom det faktum att tidningarna intervjuar så pass 

många olika människor som de gör. För självklart finns det ett intresse i samhället att veta 

vem han var och vem vet det bäst om inte barndomskompisar, grannar och bekanta.  

Men precis som Gärdenfors förklarade så slutar människan att ta till sig av sådant som blir 

uttjatat. Och det är ytterligare en anledning till de oändligt många beskrivningar och 

definitioner som finns. Tidningarna vill trots allt inte ha läsare som inte är mottagliga för den 

information som de sprider.   

Precis som vi nämnde i sammanfattningen ovan, så användes beskrivningen 

självmordsbombare nästan åtta gånger mer än definitionen ”vanlig och normal”, därför kan vi 

inte låta bli att undra om tidningarna på något sätt försöker kompensera gärningsmannens 

”vanlighet” och ”godhet” med att exponera ordet självmordsbombare så pass mycket som de 

gjort.  

För här har vi trots allt en ond man som velat döda civila men det man får höra om honom är 

hur snäll, trevlig och bra människa han var och det överrensstämmer inte med bilden av en 

terrorist. Så för att få det att gå ihop skriver man ut ordet självmordsbombare 157 gånger och 

dessutom utöver det ger 142 andra definitioner utav ordet gärningsman. 

Att det finns en extrem mängd negativa ord finner vi egentligen inte särskilt konstigt, speciellt 

med tanke på att majoriteten av dem kom från kvällstidningarna vi har undersökt. För första 

gången någonsin har Sverige utsatts för ett terrorattentat av detta slag. Det ligger ett väldigt 

nyhetsvärde i det och medierna skulle i princip kunna skriva hur mycket som helst om det, 

hitta hur många vinklar och perspektiv som helst. Medierna skulle också utan svårighet kunna 

få tag på en oändlig mängd människor, experter, civila, vittnen med mera som är villiga att 

prata om händelsen och tusen saker kring ämnet.  



40	  

	  

Och trots denna massiva mängd negativ information som medierna skulle kunna få fram har 

dessa fyra tidningar ändå lyckats lyfta fram att han var en snäll familjfader. Hur kommer det 

sig har vi under undersökningens gång frågat oss själva. Varför har man inte velat svartmåla 

denne man, denne självmordsbombare som har skapat ett blodigt terrorkaos? 

Det är en väldigt svår fråga vi ställer här. Fick tidningarna upp den här händelsen på den 

nivån de ville eller försökte de på något sätt att skruva ner uppmärksamheten? 

Efter attentatet twittrade William Petzäll som är ordförande i Sverigedemokratisk ungdom, 

utskottsledare för Sverigedemokraternas invandringspolitiska programkommission samt 

pressekreterare för partiet detta:  

” Sverige har förmodligen utsatts för en av sina första terrorattacker. Jag hatar att säga det 

men, vad var det vi sa?” (SVT:s webbsida, 13 december 2010 kl 12:01) 

Alexandra Brunell, sekreterare till Jimmie Åkesson, partiledare för Sverigedemokraterna, 

kommenterade Petzälls inlägg med denna twitterkommentar: 

”Äntligen, är det nu man får säga vad var det vi sade?”(SvD:s webbsida, 13 december 2010 

kl 17:02) 

Så kan det ha varit som så att dessa tidningar genom att lyfta fram att han även var en god 

människa istället för att enbart peka på det dåliga med honom hindrade en främlingsfientlig 

konflikt mellan rasister och invandrare?  

Dessa två twitterinlägg blev väldigt uppmärksammade och kritiserade. Hade man ovanpå det 

också bara skrivit om den onde, muslimske Taimour hade det förmodligen kunnat skapa stora 

fördomar gentemot invandrare som tidningarna kanske inte velat stå för.  

Kan denna bild av den hygglige familjemannen ha lyfts fram till fördel för invandrare som 

dels efter att Sverigedemokraterna kom in i riksdagen känt sig extra känsliga, utmålade och 

hotade men dels för att inte ge Sverigedemokraterna mer kött på benen så att de inte lockar 

ännu fler röstare. 

Denna fråga hade varit väldigt intressant att undersöka. Dock så kände vi att den svävade 

utanför vårt forskningsområde så vi uteslöt ytterligare forskning kring detta. 
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En annan tanke som slagit oss är om detta istället kanske ger en motsatt effekt. För nu kan 

man inte längre urskilja de ”farliga muslimerna” från resten, ”de vanliga”. Fast det är en helt 

annan forskningsfråga som handlar om svenskars attityd gentemot muslimer förändrats sedan 

terrorattacken.  

Under vår arbetsperiod blev även den ökände terrorledaren Usama bin Ladin tillfångatagen 

och dödad av amerikanska styrkor. Skulle det ha gjort någon skillnad om han blivit 

tillfångatagen innan Taimour utförde sitt dåd? Hade man fortfarande kopplat den svenske 

gärningsmannen med bilder på honom? 
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Tidningsartiklar: 

Aftonbladet 12.12.10 

• 28-åringen i mejl till TT: Nu ska era barn, döttrar och systrar dö	  

• 16.40: HOTET	  

• 16.52: BILBOMBEN	  

• 17.02: NU DÖR HAN	  

• ”Det här är totalt emot islam”	  

• ”RELIGIÖS OCH ARG”	  

• Experten: Han agerade inte på egen hand	  

• ”AMATÖR-MÄSSIGT”	  

• Polisen i krismöte	  

 
 
Aftonbladet 13.12.10 

• TERROR-BILDEN 

• SPRÄNGDE SIG SJÄLV 

• ”Hur kan man göra så mot Sverige?” 

• Han sålde bombbilen 

• POLISENS MISSTAG 

• Trots alla tecken lyckades inte Säpo stoppa attentatet 

• ”Vi är inte rädda” 
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• Därför teg regeringen om bomben 

• ”En chock för mig” 
 
Aftonbladet 14.12.10 

• ”Dådet är naturligt” 

• Stormade it – i ilska 

• Säpo jagar medhjälpare i hela världen 

• 100-tals skulle dö 

• Pappans mardröm 

• - Det drabbar alla muslimer  
 
Aftonbladet 15.12.10 

• ÄNKAN – EN GÅTA 

• Vännerna: Hon mår inte alls bra 

• ”Förlåt, jag älskar er” 

• Han kom hem – och lurade alla 

• Han var ett perfekt mål 

• De nya hoten mot Sverige 

• Säpo vet hur bombaren fick tag på sina sprängämnen 
 
Aftonbladet 16.12.10 

• ”Planerar julattack” 

• Buken full med metall 

• Imamer: Vi har varnat för unga extremister 

• Änkans mormor: Tidningen ljuger 
 
 
Aftonbladet 17.12.10 

• ”HAN SA ATT BILEN VAR TILL FAMILJEN” 

• Bombresan från Tranås 

• På jakt efter medhjälpare 
 
Aftonbladet 18.12.10 

• ”DE VAR FLERA” 

• ”FRI – FRÅ HANS KLOR” 

Expressen 12.12.10 
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• HÄR NÅR TERRORN SVERIGE 

• ”ERA BARN SKA DÖ” 

• SPRÄNGD FÖR TIDIGT 

• Familjen i chock: ”Vi vet inte vad som har hänt” 

• ”VÄLDIGT EXTREMT” 

• CHOCKEN PÅ GATAN 

Expressen 13.12.10 

• BILDEN AV KAOS 

• PLANEN: 3 BOMBER 

• Skriket: Det är en bomb 

• VÄN FICK VARNING 

• Bedömningen i nuläget: ”Ensam galning” 

• JAKTEN PÅ BEVIS 

• FRÅN TRANÅS – TILL JIHAD 

• ”JA, JAG ÄR LITE RÄDD” 

Expressen 14.12.10 

• Han var bin Ladins självmordsbombare- nu jagas medhjälparna 

• Han kopplas till al-Qaida 

• Därför slår de till här 

• Han lärde sig döda på nätet 

• Regeringen: Hur kunde Säpo missa honom? 

• Utrustad för dödsattack 

• Måltavlorna i Stockholm 

Expressen 15.12.10 

• Kod: Nya attacker 

• Säkerhetstjänsterna jagar personerna bakom hoten 

• Avslöjad av hosta 

• Du kan bli avlyssnad 



45	  

	  

• Polisen delar ut flygblad om bombattacken 

Expressen 16.12.10 

• HÄR FLYR SÄPOCHEFEN 

• Kritik mot Säpo: ”Det är orimligt” 

• JAKTEN PÅ KUMPANEN 

• ”SLÅR TILL UNDER JUL” 

• Klasskamraten: ”Han blev mer och mer extrem” 

Expressen 17.12.10 

• Han går ut i folkmassan 

• Minuterna före smällen 

• Medhjälparen kan ha sprängt bombmannen 

Expressen 18.12.10 

• TERROR-KULORNA 

• Svärfar: Vi känner ingen sorg 

• ”Jag hade änglavakt” 

 

Svenska Dagbladet 12.12.10 

• Man sprängde sig mitt i julhandeln 

Svenska Dagbladet 13.12.10 

• ”Ren tur att inte fler dog i sprängningen” 

• Skärpt beredskap i Stockholm city” 

• 28-åringen blev allt mer religiös 

Svenska Dagbladet 14.12.10 

• Bombman tros ha övat i Irak 

• Sverigedemokraterna ser en öppning i debatten 

• ”Han måste ha blivit hjärntvättad” 
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• Oroliga muslimer får stöd 

• Abdulwahab stängdes av från moské i Luton 

• Luton förknippas med extremism  

Svenska Dagbladet 15.12.10 

• Stockholm pekas ut i ett nytt terrorhot 

• Nej till SD-begäran om extremistdebatt 

• Skärpt bevakning efter terrordådet 

• Svensk imam uttalar fatwa mot terrorn 

Svenska Dagbladet 16.12.10 

• Polis utreder kontakt med radikal imam 

• Hotmejl oläst trots höjd beredskap 

• Livskris kan skapa terrorister 

• Polisen ska synas på fler platser 

Svenska Dagbladet 17.12.10 

• Flera spår i jakten på medhjälpare 

• Landets moskéer enas mot terror 

Svenska Dagbladet 18.12.10 

• Helig krigare i fyra år 

• Taimour Abdulwahabs svärfar om terrorattacken 

Dagens Nyheter 12.12.10 

• En död i mystiska explosioner i city 

Dagens Nyheter 13.12.10 

• Mannen var inte bevakad av Säpo 

• Extra vaksamhet bland julshoppare i går 

• Bilägaren beskriver sig som "mycket religiös" 

• Reinfeldt manade folket till tålamod 



47	  

	  

• Stadsminister irriterad över twittrande om dådet 

Dagens Nyheter 14.12.10 

• Hur bra ska Säpo vara? 

• Tre bomber skulle orsaka stor förödelse 

• Avskedsbrevet övertygar islamolog om att dådet är en enskild människas verk 

• "Han talade öppet om sin radikala världsbild" 

• Självmordsbombaren hyllas på nätet 

• Butiker i city ser över säkerheten 

• Lätt hitta bombrecept- men svårt att göra rätt 

Dagens Nyheter 15.12.10 

• Här blev han en extrem islamist 

• Abdulwahabs rörelse vill att sharialagar ska råda 

• Nu kartläggs hans sista timmar i livet 

• Muslimska förbundet skickar brev med ickevåldsbudskap 

• Höjd beredskap vid Stockholms central 

• Terrormejl till Säpo hamnade i fel korg 

• Säpochefen varnar för krav på hårda tag 

• Redaktion påstås ha varit ett av målen 

• Signalspaning slår split inom S 

Dagens Nyheter 16.12.10 

• Så ser islamiska extremisten ut 

• Missat hotmejl visar på brister 

• "Alla här känner sig utpekade" 

Dagens Nyheter 17.12.10 

• Terroristjakten på Facebook 

• "Svårt bygga en sådan bomb själv" 
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• Nya varningar- men hotnivån ändras inte 

• Polisen redo öka bevakning av muslimska konferensen 

• "Bomberna kan ha varit hemgjorda" 

• Larmen strömmar in 

 

Dagens Nyheter 18.12.10 

Länkar:  

http://svt.se/2.128339/1.2267087/vad_var_det_vi_sa?lid=puff_2267087&lpos=lasMer 
(Uppdaterad: 13 december 2010 kl 15:23) 

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/sds-utspel-vacker-reaktioner_5806243.svd  

(Uppdaterad: 14 december 2010 kl 15:04) 

Länk till uppsats: 

http://www.uppsatser.se/uppsats/8aa64ab7d2/ 

Bilder: 

Bild 1. http://www.aftonbladet.se/nyheter/article8286840.ab 

Bild 2. http://www.aftonbladet.se/nyheter/article8298579.ab 

Bild 3. Gärdenfors, Peter. 1996 sid. 62 
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Bilaga 

Beskrivningar och ord från Övrigt-spalten: 

Expressen 

Övrigt terroristdefinitioner: 
Stockholmsterroristen: 2 

Jihad-bombare:1 

Fanatiker:1 

Övrigt negativa personbeskrivningar: 
Hjärntvättad: 1 

Kriminell: 1 

Ensam galning:3 

Hämndlysten:1 

Transåsterroristen:6 

Restriktiv: 1 + Tillbakadragen: 2 

Sparat skägg: 2 

Martyr:3 

Jihadbombare: 2 

Bombmannen: 1 

Bilägaren:3 

Övrigt positiva personbeskrivningar: 
Lättsam: 2 

Fredlig: 1 

Utåtriktad:4  + Social: 1 

Glad:6 + Positiv: 1 

Tyckte om att gå i skolan: 1 

Student: 2 

Spontan: 1 
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Älskade livet: 1 

Många vänner: 1 

Omtyckt: 1 

Övrigt attentatdefinitioner: 
Terrorattack: 5 

Smällen: 1 

Självmordsbombningen: 2 

Eldmoln:2 

Terrorattentat: 2 

Bilexplosion:1 

Självmordsattack:3 

Attack:1 

Terrorattack: 1 

Självmordsattentat:1 

Infernot: 1 

Utförande:2 

Bombattentatet: 3 

Söndersprängd man:1 

Sprängningarna:2 

Dagens Nyheter 

Övrigt terroristdefinitioner: 
Bilägare: 3 

Attentatman: 1 

Muslimsk terrorist: 1 

Terrorist: 2 

Övrigt negativa personbeskrivningar: 
Martyr: 2 
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Privat: 1 

Förnedrad: 1 

CIA-Destroyer: 1 

Övrigt positiva personbeskrivningar: 

Glad: 1 

Vänlig: 1 + Hjälpsam: 1 

Övrigt attentatdefinitioner: 
Mystiska explosioner: 1 

Smällen: 1 

Bombattentat: 1 

Utfört martyrskap: 1 

Terrorattentat: 5 

Terroristbrott: 4 

Självmordsattack: 2 

Sprängdåd: 3 

Terroristangrepp: 1 

Terroristhändelse: 1 

Terroristattack: 4 

Självmordsattentat: 1 

Händelse: 4 

Terrorhandling: 1 

Svenska Dagbladet 

Övrigt terroristdefinitioner: 
Extremist: 2 

Välklädd: 1 

Misstänkt: 2 

Hjärntvättad: 3 
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Attentatmannen: 1 

Terrorist: 2 

Helig krigare: 1 

Mujahedin: 4 

Övrigt negativa personbeskrivningar: 
Utnyttjad: 1 

Skaffat skägg: 1 

Gärningsman: 2 

28-åring: 3 

Övrigt positiva personbeskrivningar: 
Glad: 1 

Bra betyg: 1 

Övrigt attentatdefinitioner: 
Smäll: 2 

Självmordsbomben: 4 

Sprängning: 5 

Terroristbrott: 4 

Självmordssprängning: 1 

Händelsen: 3 

Sprängdåd: 1 

Attack: 2 

Självmordsbombsdåd: 1 

Bombattentat: 1 

Självmordsdåd: 1 

Terrorattack: 3 

Stockholmsexplosion: 1 

Dåd: 4 

Självmordsattentat: 5 
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Terroristhandling: 1 

Aftonbladet 

Övrigt terroristdefinitioner: 
Terrorist: 5 

Stockholmsbombaren: 1 

Terrorman: 1 

Terrorbombaren: 1 

Övrigt negativa personbeskrivningar: 
28-åringen: 9 

Förvirrad: 1 

Sprängde sig själv till döds: 2 + Sprängde sig själv: 6 

Ej erkänna fel: 2 

Förakt för shia: 2 

Hederlig: 1 + Principfast: 4 

Skägg: 1 

Lurad: 1 

Terrorbombare: 1 

Hjärntvättad: 2 

Islamist: 1 

Knäppgök: 2 + Idiot: 2 

Övrigt positiva personbeskrivningar: 
Bra vän: 3 

Duktig i skolan:2 + Bra betyg: 3 

Bra självfärtroende: 1 

Populär: 1 

Glad: 2 

Lättsam: 1 
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Hjälpsam: 2 

Indoktrinerad: 1 

Skojig: 1 

Övrigt attentatdefinitioner: 
Självmordsbomb: 7 

Smäll: 2 

Terrorattacken: 7 

Eldmoln: 1 

Självmordsattacken: 7 

Islamisk hämndaktion mot Sverige: 1 

Dådet: 2 

Självmordsattentat: 1 

Blodigt terrorkaos: 1 

Bryggargatekaos: 1 

Attack: 4 

Terroristbrott: 1 

Sprängdåd: 2 

Terrorattentat: 3 

Terroristangrepp: 1 

Terrordrama: 1 

Bombdrama: 1 

Terrorbomben: 1 

Skräckbomben: 1 

 

 


