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ABSTRACT 

Visualising Unease: The threat, subject and the terrorist attacks in Stockholm 2010 

Author: Sebastian Larsson  

 

This study examines which socially constructed threats and subjects of security existed during 

the aftermath of the terrorist attacks in Stockholm 2010. With ideas of identity and difference 

as a starting point the theoretical framework is then developed with ideas from the new 

critical security studies including key subjects such as attributes, risk, imaging and 

visualisation. The study will be executed with the use of a discourse analysis approach using 

newspaper articles and chronicles as the principal empirical material. The analysis will then 

follow two separate themes. Firstly, the different threats and subjects of security will be 

deduced, and also, how these social constructions inevitably create each other and require 

each other to continue existing. Secondly, I will analyse the visualisation‟s role in 

constructing these threats and subjects, regarding both the language of images and the 

projection of inner images. The analysis ultimately showed how no general threat or subject 

was apparent after the terrorist attacks in Stockholm, rather, a great amount of constructions 

existed and they were all dependent on each other to exist. The many forms of what “we” 

were in this case could not exist without the many forms of “them”, and vice-versa. The study 

also showed how the visual played a great role, both in how we through sight separated 

ourselves as sovereign from threats and also how this helped us construct these threats as 

inner stereotypical images of, for example, “terrorists”.  
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1. INLEDNING 

1.1 PROBLEMFORMULERING 

Our ability to think and make judgments about terrorism has suffered from a corrosive 

mix of official opportunism, media hype, and public hysteria.
1
 – James Der Derian 

 

I december 2010 sprängde sig en man till döds mitt bland tusentals julhandlande 

stockholmare. Allmänheten, media och polis var snabba med att rubricera dådet som ett fall 

av terrorism och i tidningsrubrikerna några dagar efter dådet kunde svenska befolkningen läsa 

att Sverige i och med detta nu var ett ”terroristland”.
2
 Dådet växte till gigantiska proportioner, 

kopplingar gjordes utomlands, till terrornätverk och våldsbejakande organisationer. 

Privatpersoner stoppades av journalister på gatan i Stockholm och ombads besvara frågor om 

rädsla, om hotet och om den ovissa framtiden. En rad politiska och religiösa institutioner 

uttalade sig fördömande om dådet och försvarade i samband med detta idén om det öppna och 

demokratiska samhället. En mans handlingar gjorde att säkerheten respektive osäkerheten 

ändrade form i Sverige, för samtidigt som oron spred sig i nyhetsflöden, i sociala nätverk och 

bland de julhandlande stockholmarna formades också en växande mångfald av både vad ”vi” 

var och vad som utgjorde ”dem”. Trots att endast en mans handlingar orsakat denna 

samhällsoro var det inte endast ett hot som cirkulerade – det existerade, som vi kommer se, 

flera olika uppfattningar om hotet. En än större mångfald visade det sig finnas bland vad som 

skulle försvaras, skyddas och särställas från det som hänt. I ett bräckligt, osäkert läge blev det 

svårt att definiera inte bara hotet, utan även vem jag själv och vad vi som kollektiv grupp 

trodde oss vara.  

     Vad kom då dessa uppfattningar från? Precis som det inledande citatet säger rådde en 

situation där våra uppfattningar om dådet och attentatsmannen formades av en rad olika 

intressen och viljor i samhället. Som vi kommer se var det också ett läge där det fanns stor 

samhällsoro och där idén om terrorismen tilläts fungera som det överhängande hotet för 

befolkningen att förhålla sig till, men för att studera detta gäller det dock att överkomma ett 

vanligt strukturellt hinder. Detta hinder är epistemologiskt och innebär att säkerhetsstudier om 

just ”terrorism” ofta fastnar i en föråldrad terminologi från den positivistiska forskarkulturen. 

Istället för att se till den sociala konstruktionen av ett hot, och den komplexa uppsättningen 

                                                             
1
 James Der Derian, “The Terrorist Discourse: Signs, states, and systems of global political violence” i James 

Der Derian, Critical Practices in International Theory: Selected essays, 2009, s. 69. 
2
 Lena Mellin, ”Sverige är ett terroristland”, Aftonbladet, 16 december 2010. 
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attribut som kan finnas bakom det, undersöks hotet ofta istället i snäva termer av mätbarhet 

och bevisbarhet.
3
 Denna studie antar därför att hot och säkerhet endast är socialt konstruerade 

fenomen, och jag undviker positivistiska antaganden för att istället analysera terrorattentatet i 

det valda fallet ur ett annorlunda perspektiv, ett perspektiv som rör sig inom den socialt 

skapade verkligheten.   

1.2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Denna studie görs i syfte att undersöka vem eller vad som utgjorde ”hotet” efter 

bombningarna i Stockholm 2010, samt ”vem” eller ”vad” som skulle säkras från detta hot och 

på så vis utgjorde det så kallade säkerhetssubjektet. Var det organiserad terrorism eller en 

ensam galning som utgjorde hotet? Var det Sveriges befolkning, Sverige som nation, det 

svenska vardagliga livet, näringslivet eller kanske västvärlden som skulle säkras och 

försvaras? Vidare görs studien i syfte att se hur hotbilderna och säkerhetssubjekten samspelar. 

Hur kan vi se att de skapar varandra och kräver varandra för att existera? 

     Slutligen ska den så kallade visualiseringen undersökas, både hur situationen målas upp 

med bilder och videoklipp som instrument, och även hur visualisering kan fungera som en 

inre projicering av bilder. Vad var det visuellas roll i konstruktionen av hot och subjekt? 

Bilder, videoklipp hämtas tillsammans med all textbaserad empiri från ett urval av 

nyhetsartiklar och krönikor från svenska media huvudsakligen publicerade under december 

2010 och januari 2011. Specifika frågeställningar för denna studie lyder som följer: 

 Vilka socialt konstruerade hotbilder och säkerhetssubjekt existerade i perioden efter 

terrorattentatet i Stockholm 2010, och hur kan vi se att dessa hot och subjekt skapade 

varandra? 

 Hur spelade visualiseringen in i konstruktionen av hotbilder och säkerhetssubjekt? 

1.3 TIDIGARE FORSKNING 

För den teoretiska grunden i denna studie står David Campbells Writing Security: United 

States Foreign Policy and the Politics of Identity och William E. Connollys 

Identity/Difference: Democratic negotiations of Political Paradox.
4
 Dessa verk klargör först 

och främst hur identitet och skillnad skapas, hur relationen mellan dem utspelas samt hur detta 

i en kritisk kontext kan exemplifieras i politikens värld. 

                                                             
3
 Der Derian, “The Terrorist Discourse”, s. 69-72. 

4
 David Campbell, Writing Security: United States foreign policy and the politics of identity, 1998. 

William E. Connolly, Identity/Difference: Democratic negotiations of political paradox, 2002. 
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     De teoretiska diskussionerna vidareutvecklas med nyare texter av författare som bland 

andra Lousie Amoore, Marika De Goede, James Der Derian och Maria Stern.
5
 Dessa har 

publicerats i säkerhetspolitiska eller mot internationella relationer inriktade vetenskapliga 

journaler från 00-talets mitt fram till idag. Denna forskning applicerar vanligen det 

poststrukturalistiska perspektivet på fall som rör dagens säkerhetsproblem, till exempel 

moderna hotbilder om terrorism. Exempel tas även här från politikens värld, men en större 

fokus läggs på de politiska konsekvenser som uppstår på grund av konstruerade hotbilder och 

uppfattningar om vem eller vad som ska skyddas. 

     För att i metodvalet se till de olika dimensionerna av diskurs har jag använt mig av David 

Howarths svensköversatta Diskurs som täcker upp de flesta olika variationerna och 

användningarna av detta begrepp. Denna text ger en god överblick över metoden och 

tankesättet som helhet.
6
 För avgränsning inom diskursbegreppet och hänvisning till konkreta 

tekniker inom denna typ av analys har jag använt mig av Jennifer Millikens ”The Study of 

Discourse in International Relations: A critique of Research and Methods”.
7
 Michael Shapiro, 

med texten ”Textualizing Global Politics”, har jag också tagit i beaktning för att bredda 

Millikens resonemang om bland annat tolkningar av den sociala verkligheten.
8
  

     Att kombinera denna teoribildning och metod med mitt valda fall kommer göra studien 

unik i det avseendet att forskning av detta slag sällan utförts i en svensk kontext eller med 

empiri från svenska eller nordiska fall. Den nya kritiska säkerhetsforskningen med idéerna om 

exempelvis attribut, risk, bildspråk och visualisering kommer dessutom få en central roll för 

utförandet av själva analysen. Med idén om identitet och skillnad som utgångspunkt kommer i 

synnerhet visualiseringen tillges stort utrymme i studien då den på ett intressant sätt kan visa 

hur språkets betydelse för diskursen kan breddas från det textuella till det bildliga och visuella 

språket. Att applicera det visuellas roll på fall som rör våra uppfattningar om ”terrorism” är 

intressant och kan visa hur bilder, filmer och det visuella i stort är en del av det språk som 

formar representationer inom diskurser för exempelvis ”hot” och ”säkerhet”. 

 

                                                             
5
 Louise Amoore, “Vigilant Visualities: The watchful politics of the war on terror”, 2007. 

Marika De Goede, “Beyond Risk: Premediation and the post-9/11 security imagination”, 2008. 

James Der Derian, “Imaging Terror: Logos, pathos and ethos”, 2005. 

Maria Stern, “We‟ the Subject: The power and failure of (in)security”, 2006. 
6
 David Howarth, Diskurs, 2007. 

7
 Jennifer Milliken, “The Study of Discourse in International Relations: A critique of research and methods”, 

1999. 
8
 Michael Shapiro, “Textualizing Global Politics” i Margaret Wetherell, Stephanie Taylor och Simeon J. Yates 

Discourse Theory and Practice: A reader, 1989. 
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1.4 STUDIENS UPPLÄGG 

Först följer en redogörelse i två delar för det teoretiska ramverket. Jag börjar med en 

presentation av den grundläggande idén om identitet och skillnad, hur dessa fungerar samt hur 

dessa samspelar med varandra och kräver varandra för att existera. Den andra teoridelen riktar 

sig mot den nya kritiska säkerhetsforskningen som berör bland annat hotbilder, 

säkerhetssubjekt, attribut, risk, visualisering och bildspråk. Detta följs av en presentation av 

diskursanalysen som metod, de grundantaganden som kommer göras inför analysen samt en 

redogörelse för de tillvägagångssätt som kommer användas i denna studie. Efter detta 

presenteras urvalet och avgränsningen av det empiriska materialet, hur det ska användas samt 

hur vissa specifika begrepp som exempelvis visualisering ska operationaliseras. Det 

efterföljande fjärde kapitlet utgör den tudelade empiriska analysen av det valda fallet och 

kommer innehålla följande teman: ”Säkerhetssubjektet och hotets olika ansikten” samt 

”Visualisering”. I det första temat anknyter jag till den första frågeställningen om hotet, 

subjektet och hur de skapar varandra och i det andra temat anknyter jag till den andra 

frågeställningen om just visualisering. I det femte och sista kapitlet diskuterar jag vidare kring 

de aspekter av terrorattentatet i Stockholm som inte ryms inom ramen för analysen men som 

ändå är av intresse för en utvecklad förståelse av fallet. Detta följs av en redogörelse för hur 

frågeställningarna kunnat besvaras av analysen, och till sist presenterar jag förslag på fortsatt 

forskning inom området i fråga.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

2. TEORETISKT RAMVERK 

2.1 IDENTITET OCH SKILLNAD – EN ÖVERBLICK 

A notion of what ‘we’ are is intristic to an understanding of what ‘we’ fear
9
 – David 

Campbell 

Formuleringar likt det inledande citatet utgör ofta utgångspunkten för diskussioner om 

identitet och skillnad, en idé som inom säkerhetsfrågor kan appliceras på områden som till 

exempel hot, säkerhet, inrikes- och utrikespolitik och globalisering. Det finns ett antal 

framträdande antaganden om ”identiteten” som vi bör analysera stegvis. Att ge en heltäckande 

förklaring av identiteter, skillnader och dessas relationer till varandra kräver ett avsevärt större 

utrymme än vad som finns här så vi gör istället ett urval av de aspekter som kan ge en 

representativ överblick.  

     Förutom att identiteten inte är något mätbart och fast, utan snarare något som kan anses 

vara socialt konstruerat, så menar Campbell att den genom sitt ursprung också har en komplex 

relation till motpolen, det vill säga skillnaden. Identitet är enligt honom nämligen inget 

gudagivet, inget med rötter i naturen, inget som tillgetts oss av politiska ledare och inget som 

planerats eller befästs av andra aktörer eller institutioner. Ursprunget för vad vi är härleds 

istället från allt det vi inte är.
10

 Även det motsatta gäller – en exkludering av andra görs på 

grund av skillnader som helt och hållet bestäms av vad vi tror oss vara. Utpekandet av 

skillnader är så att säga ett krav som är inbyggt i identitetens logik. Och identitet kan därför 

anta alla tänkbara former, den kan vara både personlig och kollektiv, stor/omfattande, 

liten/begränsad och den är kontextuellt beroende då den inkluderar och exkluderar på olika 

sätt i olika situationer.  

     Campbell presenterar ett målande exempel för att beskriva det ömsesidiga beroendet 

mellan identitet och skillnad. I en värld av stater finns en samling statsidentiteter, en slags 

tillhörighet till ett land, men för att säkra sig själv och sin statsidentitet måste en avvikelse 

framhävas och en exkludering göras. Avvikelsen är alltså något som står i vägen för själva 

”säkrandet” av den egna identiteten, och därför präglas statsidentiteten av osäkerheten som 

uppstår från denna avvikelse. Inom realismens värld av stater är osäkerhet och rädsla dock 

inget mål, snarare tvärtom, att staternas uppdrag är att erbjuda säkerhet för sin medborgare, att 

skydda dem från avvikelsen. Iden om identitet och skillnad blir därför här ett ”rädslans 

                                                             
9
 Campbell, Writing Security, s. 73. 

10
 Ibid., s. 9-13. 
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evangelium” där stater strävar efter säkerhet för sina medborgare - på samma sätt som kyrkan 

strävar efter frälsning för de troende.
11

 Connolly nyttjar också kyrkliga metaforer men menar 

däremot hur säkrandet av identitet genom exkludering präglas av ett problem med ondska.
12

 

Istället för ett statsperspektiv diskuteras det här kring individen och den normativa idén om 

synd, det vill säga hur vi individer vill undvika ondska i alla dess former. Säkrandet av 

identitet, menas det, styrs av idén om ansvar, att människan så att säga är ansvarsfull när den 

strävar mot att befästa en identitet fri från synd. Detta ansvar antyder därför att människan är 

fri och att den själv kan välja att hålla sig fri från synd. Den eller det som står i vägen för 

befriandet från synd, eller säkrandet av den egna individens eller gruppens identitet, blir dock 

ett hinder och det är detta hinder som gör att ondska uppstår. En skiljelinje mellan oss själva 

och de andra kan med andra ord inte bara leda till en avvikelse eller ett hinder, utan också en 

konstruktion av något ondskefullt. Denna diskurs om ondska kan, som vi senare kommer se, 

skapas i förhållande till både stater och individer, i både internationella system och sociala 

spel. 

     För att nyansera bilden av identitet och skillnad ytterligare är det viktigt att poängtera hur 

ett ”vi” och ”dem” kan formas på olika sätt. Campbell tar upp diskursen om AIDS och menar 

att människan till denna vanligen kopplar ett antal av varandra oberoende representationer 

såsom bland andra ”afrikan”, ”homosexuell” och ”drogkonsument”. Att dessa 

representationer samlas under samma diskurs blir möjligtvis logiskt avseende västvärldens 

stereotypa bild av ”AIDS”, men än mer intressant är dock hur detta skapar exkludering genom 

skillnader. De som inte representerar diskursen om AIDS är alltså de med attribut som 

vanligen inte kopplas till sjukdomen, de som inte är afrikaner, homosexuella eller 

drogkonsumenter, låt säga de som är européer, heterosexuella och drogfria. Genast har vi 

samlat attribut under kategoriseringar för frisk/sjuk respektive normal/avvikande, något vi är 

respektive inte är.
13

 Detta exempel visar hur gränsdragningar mellan identiteter genom 

skillnader, ett ”vi” som skapar ”dem” och vice versa, kan inkludera och exkludera på ett mer 

komplext sätt än vi först trodde. 

    Vad är det som ligger bakom dessa identiteter och skillnader? Vi återvänder än en gång till 

Connolly för en tänkbar förklaring till detta. Att vi ser oss själva och de andra som separata 

representationer är ingen psykologisk nödvändighet, ingenting som är en inbyggd struktur i 

vår hjärna, inget som är av gud eller naturen givet. Snarare är det en strukturell frestelse där 

                                                             
11

 Ibid., s. 43-51. 
12

 Connolly, Identity/Difference, s. 1-9. 
13

 Campbell, Writing Security, s. 86-88. 
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strukturen anspelar på förutsättningarna för att leva i en social värld, en värld med andra 

människor. Att konstruera attribut, egenskaper och tillhörigheter för att gruppera, klassificera 

och kategorisera människor – allt detta är något som vi frestas till en social värld. Att peka ut 

skillnader, och att därigenom skapa delarna av oss själva, kan också anses härstamma från 

något djupare och mer undermedvetet. För uppenbarligen är vi inte själva medvetna om 

samtliga sociala konstruktioner vi lever i, därför kan vi inte heller vara medvetna om samtliga 

skillnader detta skapar. Relationen mellan identitet och skillnad utspelas alltså ofta utan både 

förkunskap och reflektion.
14

 

     Kan vi i sådana fall avslöja den egna identiteten? Connolly menar att en emotionellt 

uppbyggd interiör av individen inte kan visa detta, de självupplevda attributen kan inte räkna 

ut eller avslöja den självupplevda identiteten.
15

 Att försöka definiera sig själv, eller någon 

annan för den delen, endast genom att se och analysera ”inåt” eller ”internt” är omöjligt. Vi 

kan till exempel inte räkna ut vem ”terroristen” är bara genom att se till vad den gör eller är, 

vi måste istället se till dennes omgivning. Under vilka omständigheter konstruerades 

identiteten? Vilka strukturer kan ha hjälpt till att forma, i detta fall, ”terroristen” till det den är 

idag?  

2.2 DAGENS KRITISKA SÄKERHETSFORSKNING 

Inom dagens kritiska säkerhetsforskning finns en utökad terminologi som är applicerbar på 

många av de moderna och komplexa säkerhetsfrågorna. Exempelvis används diskurserna om 

subjektet och hotet numera för att, i en säkerhetskontext, specificera det bakomliggande ”vi” 

och ”dem”. Samma grundantagande gäller dock; subjektet och hotet skapar varandra och 

kräver varandra för att kunna existera. Maria Stern menar också att allt större fokus riktas mot 

just säkerhetssubjektet, det vill säga frågan om vem eller vad som ska skyddas, i och med att 

nya globaliseringsprocesser oundvikligen problematiserar detta och ger identiteten en ny roll i 

sammanhanget.
16

 Tidigare diskuterades det hur det krävs en avvikelse och exkludering för att 

säkra identiteten, men här menar Stern att det istället krävs en identitet för att säkra subjektet. 

För att klargöra är det alltså inte identiteten som ska skyddas, den tillskrivs istället rollen som 

en konstruktion och en process, det som gör subjektet möjligt att säkra. Idag har subjektet 

dock allt fler dimensioner, och olika identitetstillhörigheter kan överlappa eller strida mot 

varandra. Den ökade komplexiteten kring subjektet kan som sagt härledas ur 

globaliseringsprocesser, och hur nya identiteter (exempelvis virtuella eller transnationella) 

                                                             
14

 Connolly, Identity/Difference, s. 8-9. 
15

 Ibid., s. 9-10. 
16

 Stern, “„We‟ the Subject”, s. 187- 188. 
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skapas på många plan och utmanar de gamla (exempelvis statsidentiteten). Detta betyder 

samtidigt att subjektets säkrande är omöjligt. Vad har hotet för relevans när vi inte vet vad 

som bör skyddas? Subjektet är inte fast eller bestämt och kan inte tämjas – därför kan det inte 

heller med säkerhet beskyddas.
17

 

     Frågor om vad som utgör identiteten, eller vilka identiteter som utgör subjektet, och hur vi 

kan utläsa detta förklaras idag ofta med hjälp av termer som biomakt eller biopolitik. 

Exempelvis används idag kroppsliga eller på annat sätt människoanknutna attribut, menar 

Amoore, och detta i försök att först fixera identiteter och sedan kategorisera dem inom facken 

för olika binära motsättningar, låt säga säker/osäker, intern/extern. I praktiken har detta 

använts på platser där människokroppar är i ständig rörelse över gränser, det vill säga på 

exempelvis flygplatser, tågstationer och i båthamnar. Här måste människokropparna på ett 

”legitimt” sätt passera gränserna och bedömas av auktoriteter med ”legitim” makt. Legitima 

förflyttningar (låt säga nöjesresor) särskiljs av till exempel gränspoliser från illegitima 

förflyttningar (låt säga migration).
18

 På så vis dras biometriska skiljelinjer mellan människor 

eftersom attributen ständigt är förankrade i kropparna, och gränser byter skepnad från att vara 

nationens yttersta räckvidder till något som kan produceras och reproduceras även inom 

nationen. Attributen placerar människor bland säkerhetssubjekt eller hot och denna 

uppdelning, denna sociala sortering, är ett mycket vanligt vapen i det så kallade kriget mot 

terrorismen. Att fixeringen samt kategoriseringen kan få allvarliga konsekvenser är dock 

märkbart, attributen som mäts är högst föränderliga och situationsbetingade och kan inte 

konkret mäta den komplexitet som är gällande i exempelvis diskursen om ”risk”. Därför 

kvarstår slutsatsen om att vi inte kan identifiera identiteten, men att mycket står på spel när 

dessa försök till gränsdragning görs i praktiken.
19

  

     Risk kan också ses om en produkt av ovisshet, där ovissheten är något centralt i dagens 

globaliserade värld och något som genomsyrar varje människas liv, menar Michael Dillon.
20

 

För att skydda oss mot risk måste vi göra ovissheten kalkylerbar och låta olika sannolikheter 

och utgångar bedömas efter hög eller låg risk. Utgångarna placeras in i fack av olika värde där 

risken tillges ett odds. Människan kan alltså inte säkert känna till risken, endast bedöma den 

och göra satsningar baserat på dessa odds. Risk och ovisshet övergår således till något som 

kan diskuteras i marknadsekonomiska termer, där hotaspekten präglas av rädslan att förlora 

och där säkerhetsaspekten präglas av strävan mot att vinna. Dillon betonar dock att politiska 

                                                             
17

 Ibid., s. 192-194. 
18

 Lousie Amoore, “Biometric Borders: Governing mobilities in the war on terror”, 2006,  s. 337-339. 
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och militära ledare är medvetna om vadslagningen inom beslutsfattandet i politiken, men att 

bedömningen av risk också kan leda till hotbilder – reella, tillverkade eller påhittade. 

    De Goede redogör för en vanlig motattack mot sådana moderna hotbilder, nämligen 

premediation, en teknik som både överskrider och arrangerar risk.
21

 Denna teknik kan liknas 

vid något förberedande, förebyggande, spekulerande eller intrigerande och handlar om att i 

förväg måla upp och visualisera ett hot, att konstruera ett eller flera tänkbara scenarion. Detta 

kan göras av allt från offentliga institutioner till media och språkligt sett rör man sig alltid 

inom diskursen för ”risk”. Konkret går det till så att ”talare”, exempelvis journalister eller 

politiker, istället för att rapportera och redogöra för vad som hänt hellre presenterar vad som 

kan komma att hända. Detta kan vi se i medias rapportering av exempelvis ett omfattande 

terrordåd då konstruktioner av framtida scenarion, spekulationer av hotbildens utveckling etc., 

ofta ges större plats än själva berättelsen av vad som faktiskt hänt. Dessa spekulationer leder 

sedan vanligen till implikationer av säkerhetspolitisk art och risk har då gått från något 

abstrakt till något med direkt påverkan på beslutsfattande. För att sammanfatta denna teknik 

kan vi alltså se hur arrangerandet av risk visar sig genom förberedelse och preventiv politik, 

men också hur risk i första läget överskrids genom att hotbilder inte bara konstrueras utan 

också kan förstärkas, förvärras och framställas som något större än sig självt. Exempelvis är 

samhällsoron alltid större för ”terrorism” än för bilkörning, trots att det senare genom 

trafikolyckor kräver mångt fler liv.
22

  

     Men kan spekulerandet om, och förberedandet av, framtiden också styra samma framtid? 

Blir de konstruerade scenariona en självuppfyllande profetia i och med den preventiva 

politiken som implementeras? Ja, så kan mycket väl vara fallet, menar De Goede.
23

 En 

situation kan uppstå där spekulation kring risk tillåts föregå faktiska politiska beslut, där 

förskjutningen av ansvar sker innan hotet tillåtits spela ut sin roll. Denna kronologi inom risk 

gör människans fantasi avgränsad och endast vissa riskscenarion får anses tänkbara i 

framtiden. Diskursen om risk blir så att säga performativ, den skapar förutsättningar och 

aktörer för hotet och subjektet, och förberedande, spekulerande tekniker blir ett instrument för 

denna produktivitet. Diskursers produktivitet återkommer vi dock till i nästa kapitel.  

     Genom att återgå till Amoore kan vi däremot se att ”premediation is not about future at all, 

but about enabling action in the present by visualizing and drawing on multiple and imagined 
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futures”.
24

 Visualisering ställs här i fokus som den bakomliggande processen, inte bara för 

spekulation kring risk, utan även rent konkret för hur moderna hotbilder, låt säga den om 

terrorism, ska analyseras och bekämpas.
 
Synen som sinne framhålls exempelvis som det 

viktigaste när människan ska försöka känna igen och förhålla sig till representationer av andra 

människor, och visualisering genom syn eller genom tolkningar av bilder spelar därför en stor 

roll för hur vi filtrerar ”oss” gentemot ”de andra”.
25

 På samma sätt spelar visualisering in för 

hur hotbilden tillges den faktiska ”bilden”. Genom inre projicering av bilder skapar människor 

stereotypa representationer för vad till exempel en terrorist är, men genom användning av 

bildspråk kan vi också befästa bilden av vad som är eller inte är ett hot. Amatörbilder och 

videoklipp kan genom visualiseringskraften därför övergå till att bli expertbevis i fråga om 

vad som är eller inte är en hotbild. Alltså, varje människa kan med exempelvis videokameror, 

mobiltelefoner, internet och sociala nätverk bli nyckelaktörer och därmed öka sina chanser att 

själva konstruera hot och subjekt, detta i en utvecklad värld där denna teknik ständigt sprids 

och förbättras. Fler och fler kan spela in material och sprida ett bildspråk, och allt fler 

privatpersoner kan med egna krafter bli ”fotsoldater” på hemmaplan i kriget mot terrorn.
26

 

     Med privatpersoners kreativa bidrag till konstruktionen av hotbilder skapas i en 

säkerhetskontext en slags kollektiv ”poetry of unease”, en ”orons poesi”.
27

 Detta är dock inte 

något som enbart privatpersoner skapar, menar Didier Bigo, utan presenterar ”managers of 

unease”, orons direktörer. Här inkluderas allt från politiker till poliser till journalister,
 
det vill 

säga alla som offentligt kan yttra hur ett hot eller en osäkerhet existerar i någon form. Bland 

direktörerna sker ett utbyte av oro i en process där samhällsoron skapas och växer.
28

  

     Faktum kvarstår dock att ”our leaders might and often do lie but … images cannot”.
29

 

Bilder kan alltså verifiera det som orden från orons direktörer endast kan representera, och 

detta styrker än en gång visualiseringens roll i studier som denna. Diskurser om hot och 

terrorism representeras, som vi kommer se i kommande kapitel, vanligtvis genom språk, men 

ges i och med denna teoretiska grund ännu en dimension – den visuella. ”Orons poesi”, som 

en språklig representation av diskursen, breddas så att säga från det textuella till att inkludera 

även det bildliga. I nästa kapitel kommer vi också mer konkret analysera hur bildspråket 

används i det för studien valda fallet, och vad visualiseringen och den interna projiceringen av 

stereotyper spelar för roll för den allmänna uppfattningen om risk eller hot.  
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3. METOD & MATERIAL 

3.1 DISKURSANALYS 

Diskursanalys är numera en etablerad metod inom den kritiska säkerhetsforskningen och att 

analysera och diskutera i termer av diskurs görs ofta i syfte att utmana de traditionella dragen 

av positivism och strävan efter mätbarhet inom samhällsvetenskapens, statsvetenskapens och 

sociologins forskning.
30

 Med ursprunget i lingvistikens och semiotikens värld används 

diskursanalysen inom områden som poststrukturalism, socialkonstruktivism och feminism, 

det existerar så att säga en mångfald av utgångslägen, och metoden bör därför hellre ses som 

en metod under ständig vidareutveckling och förändring än något skrivet i sten.
31

 Trots att 

diskursanalytikerna ofta har olika utgångslägen menar Milliken att forskare ändå enas kring 

tre gemensamma åtaganden som det här kommer redogöras för.
32

  

     Det första av dessa åtaganden är att forskare, kort sagt, ser diskurs som en samling 

betydelsefulla strukturer som konstruerar en social verklighet. Verkligheten, inkluderat alla de 

ting och fenomen vi ser i vår värld, är inget som existerar självständigt. De existerar bara 

utifrån den mening vi, ofta lingvistiskt, gett dem genom idéer och trosföreställningar. 

Campbell menar till exempel att även om världen existerar utanför språkets värld kan vi aldrig 

säkert veta detta – världens existens är omöjlig att se och tolka utan våra traditioner av 

tolkningar genom just språk.
33

 Att verkligheten konstrueras av diskurser, och att den därför 

enbart blir en social verklighet, är dock inte den centrala debattfrågan för forskarna, istället 

fungerar denna verklighetsuppfattning som utgångspunkt när analyser görs av människans 

försök att tolka verkligheten. Tolkningarna av den konstruerade världen skapar 

representationer, och representationerna kan i sin tur utgöra så kallade binära motsättningar; 

förhållanden eller beskrivningar som exempelvis god/ond, rationell/irrationell, 

modern/traditionell, säker/osäker.
34

  

     Dessa sorters representationer leder sedermera till konsekvenser, ofta en viss sorts politik, 

och detta är vad som oftast utgör föremål för forskning av diskursanalytikerna. Shapiro menar 

till exempel hur politiska processer som uppkommit ur representationer endast är en tävling 

om vilken tolkning av verkligheten som ska få företräde över en annan tolkning. De politiska 

processerna kan, förutsatt att de uppkommit ur ”vinnande” tolkningar av verkligheten, leda till 
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konkreta implikationer inom områden för skola, arbete, privatekonomi och vardagsliv. 

Tolkningar, representationer och konsekvenser i form av politiska processer påverkar därför 

hur vi dagligen skapar våra egna identiteter, hur vi lever våra liv, och hur vi bemöter andra.
35

  

     Det andra åtagandet för diskursanalytikerna menar att det inte räcker med en 

bakomliggande verklighetsuppfattning, det krävs också ett utvecklat perspektiv på 

diskursernas produktivitet och hur detta skapar aktörer och relationer mellan aktörer. 

Exempelvis framhäver Milliken hur diskurserna om kunskap och makt producerar vissa 

aktörer (exempelvis ”experter”, ”auktoriteter”) som genom sin position i den sociala 

verkligheten kan inneha en legitim rätt till att berätta ”sanningen” för andra aktörer. Vissa 

aktörer, eller institutioner för den delen, tillåts alltså på ett logiskt sätt producera 

förhållningssätt eller regler som direkt kan påverka andra aktörers sätt att leva.
 36

 

     Diskursers produktivitet innebär alltså att ett uppmärksammande görs av hur kapacitet och 

legitimitet drar gränser i den sociala världen. Det är dock organiseringen och kontrollen av 

denna värld som det tredje och sista åtagandet specifikt behandlar. Alltså, om diskurser 

producerar auktoriserade ”talare” producerar de på samma gång dessas ”lyssnare”, och 

åtagandet menar att denna relation är högst föränderlig och bräcklig. Ordningarna i den 

diskursiva verkligheten är, likt diskurserna själva, inte bara producerade utan kan också 

reproduceras, de blir på så vis en del av ett socialt spel som måste dekonstrueras i alla 

diskursanalyser. De binära motsättningarna, hur dessa artikuleras och omartikuleras, är med 

andra ord av intresse för forskaren och den åtar sig att ständigt ifrågasätta hegemoniska 

uppfattningar om vad som är, och vem som får berätta, ”sanningen”.
37

 

     Det är viktigt att poängtera hur Millikens tre åtaganden endast utgör en del av vad Howarth 

kallar för ”diskursen om diskursen”. I mångfalden av disciplinära definitioner väljer vi således 

den variant som blir ”synonymt med hela det sociala systemet, i vilket diskurser bokstavligen 

skapar den sociala och politiska världen”.
38

 En specificering av diskurs som analysmetod är 

viktig eftersom den inom olika teoretiska ramverk framhäver olika antaganden om dels den 

sociala världens natur och dels diskursernas produktivitet och räckvidd.
39

  

     En vanlig teknik inom diskursanalytisk metod är predikatanalys, och detta är något som 

fungerar väl för studier av textkällor och språk, låt säga i artiklar och intervjuer. Predikaten i 

fråga är de verb, adverb och adjektiv som kopplas samman med subjektet och användningen 
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av dessa är det som analyseras. Vilka egenskaper och kapaciteter är det som tillskrivs 

subjektet? Relaterat till detta är också metaforsanalysen som kan användas för att utläsa de 

överhängande koncept som ”talaren” kopplar subjektet till. Metaforer försöker ge förklarande 

bilder och beskriver ofta någon eller något i termer av vad den eller det inte är.
40

 

Användningen av metaforer och särskilda predikat (eller nyckelord) i text är av intresse för 

denna studie, men en liknande analys kommer också göras av bildspråk. Vilka bilder väljs ut, 

hur används de och vad är deras budskap? Och hur kan detta skapa visualiseringar för 

”lyssnaren”, hur kan det leda till att vi projicerar inre bilder?  Det visuella är det av våra 

sinnen som är av störst vikt, konstaterar Amoore, i och med att det är det ”suveräna”. Med 

detta menas att vi genom att se något också kan definiera det som suveränt, eller om man så 

vill, självständigt i förhållande till något annat. Bildspråket blir också en visualiseringens 

”artefakt” då den hjälper till att befästa synliga representationer, och bildernas språk agerar 

därför tillsammans med texternas språk med att konstruera representationer för diskursen.
41

 

3.2 DET EMPIRISKA MATERIALET 

Det empiriska materialet i denna studie är textkällor med tillhörande bilder, publicerade som 

antingen nyhetsartiklar, ledare, krönikor eller intervjuer i svenska dagstidningar och 

kvällstidningar samt på dessas hemsidor. En del av materialet kommer också från public 

service-kanalers textsammanfattningar på sina respektive hemsidor. Nyhetsmaterial som 

publicerades under december 2010 och januari 2011 är den primära källan för analysen. 

     Denna studie är inte någon jämförande studie mellan olika medieformer eller utgivare, så 

dagstidningar, kvällspress, public service-kanaler och övriga TV-kanaler har alla samma 

empiriska värde. Mångfalden av källor bör till och med ses som en nödvändighet för att fånga 

en så pass samlad medial bild av fallet som möjligt och för att därigenom kunna säkra 

validiteten. En avgränsning som däremot görs är att studien endast riktar sig till svenska 

mediers och opinioners förhållningssätt till och uttalanden om det valda fallet.  

     Det empiriska materialet kommer användas på så sätt att jag utläser vissa nyckelord, eller 

nyckelpredikat, för att finna större mönster. Texternas tendenser, vinklingar och budskap är 

det centrala för analysen och dessa försöker jag nå genom att på ett strukturerat sätt granska 

ord, textuppbyggnader och metaforer. Här krävs en försiktighet för att säkra reliabiliteten; om 

vi låter personliga tolkningar färga resultatet faller diskursanalysen på sin egen logik, och 

därför är det viktigt att vi baserar analysen på det som klart kan utläsas, ren empiri, inte i allt 
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för stor utsträckning det som står ”mellan raderna”. Användningen av bilder eller filmklipp 

tillsammans med textkällan utgör också en viktig del för hur budskapet i nyheten presenteras i 

och med att de kan hjälpa till att visualisera textens tendenser. Bildspråket kan utläsas genom 

att se hur bilder används, det vill säga vad bilden eller videoklippet försöker förstärka eller 

befästa genom att publiceras tillsammans med texten. Kan denna form av visualisering syfta 

till att bevisa något som texter endast kan beskriva, eller vill bildspråket på egen hand berätta 

en historia? En annan slags visualisering är den som uppstår inom ”lyssnaren” i form av till 

exempel projiceringar av stereotypa bilder. Detta kan utläsas ur till exempel uttalanden och 

intervjuer med personer på gatan, vittnen, och andra subjekt som presenteras i media under 

perioden efter terrorattentatet. Det visuellas olika uttryck, alltså både genom bildspråk och 

inre projiceringar, kan enligt Der Derian härledas ur medieformers förmåga att först förmedla 

kraftfulla bilder och genom detta trigga patologiska, lidelsefulla reaktioner bland människor.
42

  

     Ur texterna och bilderna ska jag inom det teoretiska ramverket sedan anknyta till analysens 

två teman där det första är att utläsa de olika konstruerade säkerhetssubjekten och hotbilderna 

samt deras relation till och samspel mellan varandra. Vad presenterar svenska medier till 

exempel som ett ”vi” och ett ”dem”? Det andra temat syftar till att utläsa visualiseringens 

krafter och effekter såsom de beskrivits ovan. 
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4. TERRORATTENTATET I STOCKHOLM 2010 

På eftermiddagen den 11 december 2010 exploderade två bomber i centrala Stockholm. Den 

första var en exploderande bil på Olof Palmes gata, inga personer skadades eller dog. Den 

andra bombningen skedde cirka tvåhundra meter från den första explosionen, i hörnet mellan 

Bryggargatan och Drottninggatan, en kraftigt befolkad plats mitt i julhandeln. Efter 

explosionen påträffades en svårt skadad man som kort därefter avled, och mannen hade enligt 

polisen sprängt sig själv till döds. Stora delar av centrala Stockholm spärrades av efter 

attentatet av polisens bombgrupp. Polisen rubricerade bombningarna som ett terroristbrott.  

     Kort innan bombningarna mottar Säkerhetspolisen ett e-postmeddelande från Taimour 

Abdulwahab där han tar på sig dådet. Abdulwahab var från Irak men hade växt upp i Tranås i 

Sverige och i Sverige hade han också fru och barn. Han blev 28 år gammal. Attentatsmannen 

hänvisar inför attentatet i sitt meddelande till Sverige och svenska folket och nämner bland 

annat profeten Muhammed, det heliga kriget, den islamiska staten, och uppmanar slutligen 

mujahedin i Europa att slå till och att inte frukta döden. Kritik riktas mot supporten av Lars 

Vilks samt de svenska försvarsinsatserna i Afghanistan. 

     Mediebevakningen var omfattande efter attentatet. Kvällstidningarna ägnade en mycket 

stor del av tidnings- och hemsideutrymmet åt händelsen och publicerade kontinuerligt ett stort 

antal kortare artiklar medan de stora morgontidningarna istället satsade på längre och mer 

uttömmande artiklar. Många av tidningarna kompletterade sina artiklar med stora bildspel och 

videoklipp från både övervakningskameror och privatpersoner. 

     I detta kapitel kommer jag först analysera de textbaserade källorna för att finna de olika 

subjekten och hoten. I avsnittet efter kommer jag sedan analysera bild- och videokällor samt 

en del textkällor där visualiserings roll för konstruktionen av hot och säkerhet kan utläsas.  

4.1 SÄKERHETSSUBJEKTET OCH HOTETS OLIKA ANSIKTEN 

Det mest framträdande säkerhetssubjektet som kan utläsas i mediebevakningen efter 

terrorattentatet i Stockholm är också det mest svårdefinierade. I ett flertal krönikor och ledare 

presenterar skribenterna det offentliga ”Sverige” som något som bör skyddas och säkras. 

Mikael Holmström presenterar till exempel ett ”vi” som utgörs av de svenska ”medborgarna” 

och detta kräver ett ”dem” som inte är svenska medborgare utan något externt, något utanför 

”våra” gränser.
43

 Svenska institutioner som Säkerhetspolisen och ledande personer som till 

exempel ambassadörer sägs också tillhöra detta medborgarnas ”Sverige”, subjektet tillskrivs 
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offentliga egenskaper och kapaciteter, och som hot mot detta ställs olika former av terror. 

Holmström presenterar tidigare fall av terrorism i både Sverige och Europa som riktat sig mot 

staten eller nationen och kopplar dessa fall till terrorattentatet i Stockholm. Menas det att det 

som utspelades på Drottninggatan var en attack mot ”Sverige” som nation? Hotade denna 

ensamme attentatsman ”Sverige” som suverän stat? När en artikel kopplar in svenska 

försvarsmaktens och SÄPO:s förhöjda ”hotnivåer” i bilden förstärks subjektet som någonting 

offentligt eller statligt, något officiellt som möter ett inofficiellt och icke-svenskt hot.
44

 Detta 

kan liknas vid Campbells sjukdomsmetafor som menar att sjukdomar som hotar den 

mänskliga kroppen kommer utifrån, på samma sätt som att faror som hotar staten kommer 

utifrån. För att göra kroppen frisk, eller för att säkra staten, krävs läkare. I en säkerhetskontext 

är dessa ”läkare” det offentliga, staten och dess institutioner, och i fallet Stockholm kan 

”läkarna” ses som just exempelvis SÄPO.
45

 

   Ytterligare ett framträdande subjekt är vad statsminister Fredrik Reinfeldt, och flera med 

honom, kallar det ”öppna, demokratiska samhället”.
46

 Om demokratin är det som hotas kräver 

dock detta att hotet är icke-demokratiskt, det vill säga motståndare mot folkstyre, fria val och 

fria åsikter, och ett sådant hot är något som snarare kan relateras till idén om terrorism hellre 

än de handlingar attentatsmannen faktiskt uppvisade i fallet Stockholm. Idén om terrorism, 

inte den i Tranås uppväxta ”terroristen”, är vad som säkerhetssubjektet ”demokratin” hotas 

av. Det är alltså inte två personer, statsministern och attentatsmannen, som utgör subjekt och 

hot utan snarare två idéer – den om demokratin och den om terrorn. Reinfeldt avslutar sitt 

uttalande med ”Ha tålamod med demokratin och låt rättväsendet arbeta”.
47

 Att subjektet, 

”demokratin”, tillskrivs rättsväsendets kapaciteter är något som kan utläsas även i artikeln 

med rubriken ”Ett angrepp på oss alla” där beskyddandet från hot sägs ska göras av 

”rättsvårdande myndigheter”.
48

 Lag och rätt är vad som ska skydda demokratin och 

öppenheten, menas det, och samhället ska alltså ta ansvar över det som hänt. På samma sätt 

menar Connolly att vi människor med idén om att hålla oss fria från synd också har ett ansvar, 

att vi människor själva måste hålla oss fria från ondska. Detta kan kopplas till uppmaningen 

att följa de demokratiska rättsprinciperna i terrordådets efterdyningar, att låta specifika 

samhällsfunktioner ta ansvaret över den ”ondska” som visat sig i och med terrorattentatet.
49
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     Ännu en aspekt av ”demokratin” som vi också kan utläsa som säkerhetssubjekt är det fria 

ordet. Expressens chefredaktör Thomas Mattsson lyfter fram möjligheten att attentatsmannen 

”kanske ville attackera en tidning” samtidigt som han poängterar hur han och hans 

medarbetare alltid försvarat yttrandefriheten.
50

 Han presenterar en hotbild som har sin 

utgångspunkt i våldsbejakande islamisters kritik mot nordiska tidningar i samband med 

publicering av exempelvis Muhammedkarikatyrerna, och ett säkerhetssubjekt med 

utgångspunkt i journalistyrket, kollegerna i Sverige och Danmark, som representanter för 

tryckfrihetsförordningen. Samtidigt som ett subjekt skapas som representerar och försvarar 

det fria ordets dimension av demokratin skapas alltså hotbild med utgångspunkt i islamismen 

som framställs vara en icke-demokratisk motståndare till detta. 

     Ännu ett säkerhetssubjekt som kan utläsas är ”näringslivet” i form av detaljhandeln i 

centrala Stockholm. En artikel väljer att helt bortse från de annars vanliga säkerhetspolitiska 

aspekterna av det som skett och inriktar sig istället mot attentatets effekt på ekonomin.
51

 Inte 

enbart affärerna och julhandeln räknas in i subjektet utan också finansmarknaden, 

Stockholmsbörsen och turismen, det vill säga de flesta av de aspekter som påverkar 

näringslivet i Stockholm. De inom diskursen auktoriserade ”talarna”, de som Bigo kallade 

orons direktörer, blir här representanter för branschorganisationen Svensk Handel och 

Handelns utredningsinstitut.
52

 Detta kan ställas i kontrast mot de exemplen med subjekt 

hämtade ur en säkerhetspolitisk kontext där orons direktörer istället utgörs av exempelvis 

”terrorexperter” eller ”vapenexperter”.
53

 Hotbilden som skapas och upprätthålls av subjektet 

”näringslivet” är då något som stör det vardagliga livet, något som stör stockholmarens 

förmåga att röra sig fritt, och istället för att säkert kunna handla uppstår en situation där det i 

Stockholm ”under ytan bubblar en viss rädsla”.
54

  

     Relaterat till detta är det säkerhetssubjekt som utgörs av tunnelbanependlaren, stadsbon, 

eller den ”vanliga stockholmaren” och dessas kapaciteter till fri rörelse. Även dessa subjekt 

hotas av något som stör det vardagliga livet och även här är det en osynlig rädsla som utgör 

hotet. I flera exempel kan en hotbild mot den fria rörligheten och mot tunnelbanesystemets 

många användare utläsas, en intervjuad säger till exempel att ”Nu tar jag det säkra före det 

osäkra och slutar åka tunnelbana ett bra tag framöver”.
55

 Ännu en diskursivt auktoriserad 
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”talare”, nämligen Sekos talesman för förare och trafikledare, ”bekräftar” detta hot och säger 

att ”Om en terrorist vill slå till mot tunnelbanan är det öppet mål”.
56

 Tunnelbanependlarens 

och den ”vanlige stockholmarens” vardagliga liv och förmåga till fri rörelse hotas här av en 

idé om ett terrorhot mot civila byggnader och offentliga platser som tunnelbanestationer. En 

skribent förstärker detta subjekt och denna fria rörelse som det centrala för stockholmaren: 

”Just därför tänker jag fortsätta julhandla i Stockholm city, åka tunnelbana och strunta 

fullständigt i eventuella självmordsbombare. Det här är mitt liv och min stad och ingen ska 

lyckas skrämma bort mig från de gator jag skattar så dyrt för”.
57

 Än en gång är det idén om 

terror som hotar idén om den fria rörelsen. Detta försök till att måla upp en hotbild är ett 

exempel på det Campbell kallar ”representationskris” där det av fantasin fastställda hotet 

skapar ”imaginära gemenskaper”.
58

 I detta fall gäller det vad skribenten kallar ”mina gator” 

och ”min stad”, och gatorna blev stockholmarnas först när det fanns ett hot mot rörligheten 

och det vardagliga livet.  

     Några få dagar efter terrorattentatet i Stockholm släpptes rapporten ”Våldsbejakande 

islamistisk extremism i Sverige” av Säkerhetspolisen. Rapporten var beställd av regeringen 

och planerad att publiceras sedan länge, så det faktum att den släpptes bara ett fåtal dagar efter 

attentatet var alltså bara en slump. Detta ledde dock oundvikligen till att rapporten togs upp i 

media och att i stort sett samtliga av dessa artiklar hänvisade till den islamistiske 

attentatsmannen från några dagar tidigare. Den våldsbejakande islamismen fick i och med 

detta en stor betydelse för konstruktionerna av hot och subjekt. Aftonbladet väljer till exempel 

att med avstamp i SÄPO-rapporten ”kartlägga” terrororganisationer som på ett eller annat sätt 

har muslimsk anknytning.
59

 Att denna kartläggning görs i samband med dådet i Stockholm 

förstärker bilden av ett våldsbejakande islamistiskt hot. Det ”islamistiska” fungerar dessutom 

som den avgörande nyckelvariabeln för att organisationerna vid denna tidpunkt ska kunna 

relateras till det som hänt i Stockholm, trots att de inte har någon direkt koppling till attentatet 

eller attentatsmannen. Ännu ett exempel på ”islamismen” som nyckelvariabel finner vi i 

artikeln ”Sverige är ett terroristland” där skribenten formulerar sig som att de flertalet tidigare 

icke-islamistiska fallen av terrorism i Sverige inte är relevanta för den nu gällande idén om 

terrorism.
60

 Sverige blev i ljuset av SÄPO-rapporten och efter terrorattentatet i Stockholm 

först då ett ”terroristland”. ”Islamismen” fungerar än en gång som den avgörande kapaciteten 
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för hotet, subjektet skapar en ”våldsbejakande islamism” som ställs ansvarig för dådet i 

Stockholm. Kronprinsessan Victoria och företrädare för Sveriges kristna råd uttalar sig 

fördömande om attentatet men använder även de en religiös bakgrund som avgörande 

kapacitet för det hot som uppstått: ”De tycker att det här dådet förstör mycket av det arbete för 

samhörighet som pågår i Sverige. Men de tycker att det är bra att de olika religionernas 

företrädare kan jobba tillsammans och inte behöver stå emot varandra”
61

 De två religionerna 

framställs här som varandras motsatser, en binär motsättning, där den ena kommer ”inifrån” 

och härstammar från svenska traditioner medan den andra kommer ”utifrån” och härstammar 

från något icke-svenskt. Campbell kan då påminna oss om problemet som uppstår, att hot och 

faror vanligen kommer ”utifrån”, från något vi själva inte är.
62

 Skapar dessa hot och subjekt 

en situation där Sverige måste skyddas från något externt, något muslimskt?  

     Inom detta tema kan det också utläsas en motsättning mellan ”extremisterna” å ena sidan 

och ”majoriteten av de svenska muslimerna” å andra sidan. Här härleds ett hot ur islams 

yttersta räckvidder och denna extremism är vad islam måste säkras från. Islam, med ”miljoner 

troende i Europa” och islam som ”en del av Europas framtid och nutid” och det ”… toleranta, 

demokratiska samhället” står inför en hotbild som präglas av terrorism, fanatism och skapar 

polarisering och islamofobi, där det senare förklaras som att ”Fördomar kan uppstå över en 

natt men att ändra attityder tar lång tid”.
63

 Hotet och subjektet definieras av skillnaderna 

gentemot den andre, men det de har gemensamt är att den ena konstruktionen inte kan existera 

utan den andre, till exempel utan islam – ingen extremistisk islamism.
64

  

     Med ett breddat perspektiv kan vi utläsa ett säkerhetssubjekt som härleds ur traditioner för 

internationellt samarbete och mellanstatliga allianser, nämligen ”Väst”. Ett flertal artiklar 

lyfter fram det faktum att USA:s säkerhetspolis FBI skickat bombpatruller till Sverige för att 

assistera SÄPO i utredningen. Justitieminister Beatrice Ask menar att detta ”… är ett bra 

exempel på att det internationella polissamarbetet fungerar”.
65

 Subjektet grundas i ett 

samarbete mellan två stater och detta samarbete kan utvinna värdefull kunskap om ”… 

metoder som terrorister använt vid andra bombdåd världen över”.
66

 En ”Västvärld” formas 

som detta ”Väst” samarbetar i allians och utbyter kunskap med likasinnade länder för att 

beskydda sig från internationell terrorism. Det internationella, västerländska subjektet 
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förstärks när brittiska ”terrorexperter” tillåts uttala sig om händelsen i Stockholm på så vis att 

kopplingar görs till fall av extremism och terrorism i England. Den västerländska ”alliansen” 

måste skyddas från ett gemensamt hot, menar Robin Simcox: ”Jag tror att Sverige nu måste 

göra den resa som Storbritannien och USA gjort de senaste tio åren. Det är en väldigt svår 

process och balansgång. Men den måste göras”.
67

 

     Ett ”väst” som säkerhetssubjekt kräver dock att hotet som det ska säkras från är något 

annat, något utanför ”alliansen”. Den vanligaste representationen av detta som vi kan finna är 

vad som benämns som terrororganisationen eller terrornätverket al-Qaida, Aftonbladet 

spekulerar till exempel i att ”Terrornätverket ska ha planerat en rad självmordsattacker mot 

USA och Europa under jul- och nyårshelgerna”. På annan plats diskuteras av amerikanska 

”experter” även hur Sverige är ”högintressant” för ”al-Qaidas nya strategi”.
68

 Detta är ett 

tydligt exempel på hur risk enligt De Goede arrangeras och överskrids och hur 

orosdirektörerna hellre väljer att presentera vad som kan komma att hända, snarare än vad 

som hänt.
69

 Simcox väljer att avsluta sitt expertutlåtande på ett sätt som förstärker detta, 

hotets (”terrornätverkets”) allvar överstiger allvaret i attentatsmannens handlingar: ”I Sverige 

dog ingen förutom självmordsbombaren själv. Det betyder att ni hade tur. Men förr eller 

senare tar turen slut.”
70

 

4.2 VISUALISERING  

Dagen efter terrorattentatet i Stockholm publicerar Aftonbladet en artikel med rubriken 

”Bilden av en självmordsbombare”, endast innehållande en bild och en bildtext som inleds 

med ”Här ligger Sveriges första självmordsbombare”.
71

 Bildtexten fortsätter senare med ”Han 

blev själv sitt enda offer. Hur nära en massaker mitt i julrusningen vi egentligen var, får vi 

kanske aldrig reda på”. Personen och personens handlingar ställs i centrum i denna bildtext 

och går hand i hand med vad bilden visar: I ett perspektiv rakt ovanifrån skådas endast 

attentatsmannens döda kropp och blodiga kläder, utspridda bombdelar, en stor blodpöl, 

fotspår i en snö smutsig av aska och polisens brottstekniska utrustning. Även bilden syftar till 

att vara personlig, att komma nära, och avsikten är att endast visa ”självmordsbombaren” 

snarare än den mångfald av hotbilder vi i det tidigare avsnittet såg existerade. Denna 

avgränsning av bilden förklarar Der Derian som att det farliga och det hotfulla inte kan 
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förklaras bättre än med den visuella kraften från en död kropp.
72

 Bilden av liket på 

Bryggargatan blir så att säga den yttersta visualisering av döden och bilden porträtterar både 

ett allvar och en närhet till det farliga. Andra artiklar väljer ett liknande bildspråk, men 

inkluderar inte bara hotet utan också subjekten i bilderna. I två andra artiklar med snarlika 

bilder har samma scen avbildats, men från ett annorlunda perspektiv där även folkmassan 

kring platsen för dådet kan beskådas.
73

 Mellan attentatsmannen och de julhandlande 

stockholmarna finns en skillnad och en avgränsning, två olika identiteter där den ”ene” skapas 

av vad den ”andre” inte är, två olika identiteter som vi kan se placeras på varsin sida polisens 

avspärrningar. Här porträtteras först ”skillnaden” genom polisavspärrningen som skiljer 

mellan säker mark och osäker mark, och här porträtteras också ”likheten” i folkmassan, i den 

kollektiva rädslan som gör att gruppen inte rör sig närmare än några meter utan står samlade 

på behörigt avstånd. Att påvisa skillnader och likheter på detta vis gör enligt Der Derian att 

bildspråket bjuder in till ett oundvikligt tillstånd av fientlighet, en situation där det visuella 

skapar en spänning mellan grupper genom porträttering av deras skillnader eller likheter.
74

  

     Vanligt förekommande i mediebevakningen efter terrorattentatet i Stockholm var en 

samling videoklipp från övervakningskameror nära platsen för dådet. I dessa videoklipp syns 

aldrig attentatsmannen, istället ser man hur rökmolnet sprids på Drottninggatan efter 

explosionen och hur människorna flyr från platsen.
75

 Tittaren kan se händelseförloppet, men 

aldrig attentatsmannen, och kan därför bara särskilja sig själv från det abstrakta i hotet istället 

för personen bakom hotet. Istället för bilder av mannens direkta handlingar representeras det 

hotfulla och farliga i frånvaron av en attentatsman, i ett rökmoln som sprider sig i folkmassan. 

Vad som dock gör visualiseringens roll slagkraftig i detta fall är det faktum att många artiklar 

också använde sig av amatörvideoklipp som faktiskt kunde visa attentatsmannen. I dessa 

amatörklipp kan tittaren se personer som närmar sig mannens livlösa kropp endast sekunder 

efter dådet, man kan se de utspridda bombdelarna och urskilja en blodpöl bredvid mannens 

mage.
76

 Klippet fångar på så vis en närhet till både attentatet och attentatsmannen som 

övervakningsbilderna aldrig kunde göra, och tittaren kan visuellt särskilja sig själv från 

personen som utfört attentatet. Detta visar hur det inte är videoklippens eller bildernas källa 

eller pålitlighet som är av värde, utan vad klippen faktiskt visar och vad tittaren faktiskt kan 
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se, och detta ger amatörmaterialet lika stort (om inte större) värde för konstruktionen av 

hotbilden. Med synen som det mest beviskraftiga av människans sinnen fungerar 

amatörklippen som värdefullt expertmaterial, mobiltelefoner och bärbara kameror blir i 

krissituationer vad som skapar och utvecklar ”orons poesi”.
77

  

     I artikeln med rubriken ”Vi medborgare var målet” inleder skribenten med påståendet att 

”den blinda terrorn har kommit till Sverige”.
78

 Denna metafor skapar först och främst ett 

säkerhetssubjekt som är motsatsen, det vill säga ett Sverige som är helt och hållet seende och 

att en blind kraft hotar detta seende land. Denna relation mellan hot och subjekt förstärks 

också med ett bildspråk i form av ett bildspel ovanför artikeln. I detta bildspel om fjorton 

bilder kan läsaren se den exploderade bilen, Bryggargatan och platsen för 

självmordsbombningen, centrala Stockholms annars så folktäta shoppinggator numera 

avspärrade, poliser och polisbilar. De avslutande bilderna visar dessutom scenerna från 

efterföljande dags presskonferenser där ministrar och talespersoner från SÄPO blir 

intervjuade och uttalar sig om vad som hänt. Bildspelet som helhet presenterar en 

representation av terrorattentatet där det offentliga sverige och dess medborgare, seende och 

synliga, står som säkerhetssubjekt. Hotet mot detta är inte bara blint, utan även osynligt i 

bildspråket. I stället för att visa till exempel attentatsmannens kropp visas avspärrningar, 

tomma gator, poliser, mörka gränder och det tomrum som dådet lämnade efter sig i centrala 

Stockholm. Än en gång är det sannolikt frånvaron av en konkret kropp eller någon specifikt 

hotfull person i bilderna som representerar det hotfulla eller farliga i bildspråket.  

     I artikeln ”Terrordåd satte spår” kan vi se exempel på visualisering genom projiceringar av 

hotbilder i ett ögonvittnes inre. Den intervjuade i denna artikel var en av de första på plats 

efter dådet på Bryggargatan, och försökte dessutom hålla attentatsmannen vid liv efter 

explosionen. Dagarna efteråt blev dock en lidelsefull period för detta ögonvittne; ”Jag har 

blivit väldigt misstänksam. Det tycker jag inte om. Jag fokuserar precis som andra på 

människor som ser ut att vara invandrare. Jag vill inte göra det, men så blir det. Och när jag 

ser någon i palestinasjal blir det som en röd flagga för mig.”
79

 Samme person som ovan säger 

idag, i en återkopplande artikel, att ”… jag är jättejätteförsiktig när jag ser en väska eller en 

misstänkt person”.
80

 Det är tydligt att det visuella, att han varit ögonvittne till händelsen och 

varit en av de första på plats, haft stor inverkan på personens representationer av risk. Den 

inre projiceringen av terrorn är något besvärande men oundvikligt för denne person men visar 
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samtidigt på visualiseringens konsekvenser för människans uppfattning om vad som är eller 

inte är ett hot. Vidare verkar vittnet motvilligt särställa sig själv sig som subjekt gentemot 

”andra” och tänkbara hot, gränsdragningen mellan människor sker trots att han inte vill. 

Vittnet har ett antal attribut (exempelvis palestinasjal) som utgör delar av den inre bilden av 

en ”misstänkt person”, någon han inte är, ett tänkbart hot. Denna indelning av säkra personer 

och osäkra personer är dock inget som vittnet själv väljer att göra utan det är visualiseringen 

genom projicering av stereotypa bilder som kan anses tvinga honom till att skapa 

representationer för diskursen om hot eller risk. Detta kan också ses som situationer där 

subjektet kan tro sig kunna känna igen ett hot redan innan det visat sig, där subjektet agerar 

med misstanke eller försiktighet och där kalkylering av risk sker medvetet eller omedvetet 

baserat på det som är synligt.
81

  

     I samma artikel beskrivs det också hur en annan man, en butiksägare på Drottninggatan, 

upplevde attentatet, attentatsmannen och perioden strax efteråt. 

Mannen på gatan hade ett stort sår i magen. Naresh Lakhwani säger att han böjde sig 

över mannen, såg hans skägg, sjal och skador och kopplade direkt: terror. 

– Jag backade och försökte få bort andra. Jag skrek backa, backa! 

Sen gick Naresh Lakhwani tillbaka till butiken för att ta hand om sin personal. 

För honom fortsatte arbetslivet som vanligt. Men efter händelsen sov han dåligt. Och 

varje dag tänker han på Taimour Abdulwahab. Just där bomben gick av brukar han 

parkera sin moped när han kommer till jobbet. 

Händelsen påverkade också hans inställning till andra människor. Han blev mer 

vaksam. Särskilt på tunnelbanan. 

– Efteråt tänkte jag när jag såg en ensam man med ryggsäck: det kan, kan, kan vara en 

till.
82

 

Det uppges att detta vittne genom det visuella, genom att se skägg och sjal, kunde koppla till 

(eller projicera fram) en tydlig, personlig bild över vad terror är och hur terror ser ut; ”… och 

kopplade direkt: terror”. Även här är det fråga om ett försök av subjektet att identifiera och 

förkroppsliga hotet innan det visat sig, att med synen och visualiseringen som hjälpmedel 

kalkylera risk innan ett attentat ännu skett.
83

 Amoore kallar det vidare för en ”visualisering 

före rättvisa” där fördomar inför något hotfullt eller farligt styrs av subjektets stereotypa bild 

av till exempel ”misstänkta personer”, och detta visar sig då vittnet säger ” Efteråt tänkte jag 

när jag såg en ensam man med ryggsäck: det kan, kan, kan vara en till”.
84

  Projiceringarna av 

stereotypa bilder av terrorism forsätter dyka upp på ett flertal andra platser i media, i en artikel 
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säger till exempel en kvinna att ”Jag blev rädd. Man tänker ju att det är ett terrordåd när det 

händer så tätt. Och det var ju inte länge sedan det fanns hotbilder mot alla stora städer”.
85

 Den 

intervjuade kvinnan har alltså en färdig representation av terrorism, till och med internationell 

sådan då hon nämner ”alla stora städer” i övriga världen. Denna representation av hotet 

projicerades när hon blev vittne till dådet, ”man tänker ju att det är ett terrordåd”. 

     Ett flertal andra vittnen intervjuades också i samband med attentatet och vad som är 

anmärkningsvärt för visualiserings roll i sammanhanget är att de blir intervjuade just på grund 

av att det faktiskt sett något av vad som hänt. Än en gång är det alltså synen som förs fram 

som det mest beviskraftiga av sinnen, som det sinnet med störst värde för mediebevakningen. 

Intervjuer med ögonvittnen visar hur det visuella också avgjorde för om ”terrorismen” i detta 

fall skulle bedömas farlig eller harmlös. I ett exempel har media till exempel talat med en 

grupp människor som var på plats under dådet och samtliga av dessa personer framhäver vad 

de såg och att främst detta påverkade dem. En ung flicka berätta hur hon blivit ”jätterädd” och 

säger ”Jag hann inte se själva bombattentatet då men jag hann se han som låg där med tarmar 

och magen och så där å med bomber runt magen”, medan ett annat vittne säger ”Jag såg en 

person som låg skadad där borta, det är allt. Jag är för känslig, jag kunde inte gå dit”.
86

 I en 

annan artikel där ett flertal personer på gatan intervjuas dagen efter dådet gäller dock 

motsatsen – de är inte rädda. Faktum är dock att ingen av de intervjuade här heller såg när 

attentatet skedde, ingen av dem kunde använda synens suveränitet för att särskilja sig själva 

från hotet, de har bara skaffat sig information och bilder av vad som hänt i efterhand. Det de 

istället ser vid intervjutillfället, dagarna efter dådet, (det de faktiskt ser ute på gatan) är ett 

stort antal poliser, vakter och andra kraftiga säkerhetsinsatser i centrala Stockholm.
87

 Detta 

visar än en gång hur visualiseringens roll är central för både konstruktionen och 

uppehållningen av ett hot. De intervjuade kunde inte själva se hotet, därför var de inte heller 

rädda. De ser nu istället säkerhetsinsatserna, därför känner de istället en trygghet.  
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5. DISKUSSION 

Ett år efter terrorattentatet i Stockholm kunde vi skymta flera olika artiklar som både erbjöd 

perspektiv på händelsen och presenterade intervjuer med ögonvittnen om hur de hanterat det 

gångna året.
88

 Det var dock inte bara på ettårsdagen vi kunde läsa återkopplande artiklar om 

terrorattentatet, utan med jämna mellanrum under året publicerades nämligen texter som 

återanknöt till hoten och subjekten. Artiklar skrevs om antingen den pågående utredningen 

och offentliga uttalanden eller så presenterades spekulationer och där ”experter” citerades. På 

flera ställen, ungefär ett halvår efter attentatet, lyfter man först fram statsminister Reinfeldts 

uttalanden om att ”den svenska öppenheten och friheten angreps”.
89

 Vid samma tidpunkt 

uttalar sig även chefsåklagare Tomas Lindstrand om händelsen och säger att ”Terrorism slår 

blint som en blixt …” och ”… oskuldens tid är förbi, jag tror det kan hända igen”.
90

 SÄPO 

uttalar sig om utredningsprocessen, de framsteg man gjort, och att ”‟otroligt många‟ förhör 

har hållits”.
91

 Artiklarna visar att de ”rättsvårdande myndigheterna” och det offentliga 

”Sverige” inte släppt taget, man försöker fortfarande utreda och förstå attentatet. Artiklar som 

dock inte baseras på offentliga utredningar eller uttalanden har andra tendenser, den i 

sammanhanget välciterade ”terrorexperten” Magnus Ranstorp säger till exempel att 

bombdåden ”… var en stor incident för Sverige” och att händelsen inte får ”rinna ut i 

sanden”.
92

 Här är det allvaret i hotet som inte släppt taget, Ranstorp gör gällande att attentatet 

var av stor vikt, att dess konsekvenser för subjektet ”Sverige” var omfattande. 

     Vidare väljer TV4:s Kalla Fakta att under hösten 2011 producera en dokumentär om 

attentatet och fokuserar på attentatsmannens bakgrund och påstådda mål. Med dramatiska 

gester målar man upp en bild där Transåsbon Abdulwahabs bakgrund formats av extrema, 

fundamentalistiska krafter. Detta kan, enligt reportern själv, härledas ur en spänning mellan 

”Väst” och mellanöstern, från kriget mot terrorismen och den ”djupa polarisering” detta 

skapat i världen.
93

 Visualiseringskraften är enorm och den svenske attentatsmannens ansikte 

blandas i dramaturgin in med bilder av 11:e septemberattackerna och Irakinvasionen. 

Abdulwahab tillskrivs i och med detta liknande egenskaper och kapaciteter som våldsmakarna 

i al-Qaida, och tillsammans utgör de representationer för ”terrorismen”.  
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     Gemensamt för samtliga textbaserade artiklar och visuella inslag som publicerats och 

visats under året och återanknyter till terrorattentatet i Stockholm 2010 är att de inte tillför 

mycket ny förståelse för vad som hänt. Åklagare och säkerhetspolis uttalar sig om dådet trots 

att utredningen inte är avslutad utan pågår under sekretess, ”experter” uttalar sig om 

spekulationer och rykten, håller hotet vid liv, och dokumentärfilmare dramatiserar händelsen. 

Men att attentatet fortsätter att skymtas i mediebruset under året, vad har det för effekt på 

läsarna? Dagordningsforskningen kan utveckla detta. Exempelvis, enligt Maxwell McCombs 

har media, som en del av ”orons direktörer” som vi tidigare kallat dem, en egen ”dagordning” 

över vad som bör publiceras, det vill säga en dagordning över vilka frågor som har 

”nyhetsvärde”.
94

 Denna dagordning är viktig i sammanhanget eftersom den också styr 

allmänhetens dagordningar, alltså vad läsarna finner viktigt, spännande, farligt, och så vidare. 

Media bestämmer så att säga inte vad vi ska tänka, utan snarare vad vi ska tänka på, och i 

vissa fall, genom att framhäva specifika attribut, hur vi ska tänka på saker.
95

 Så att under 2011 

kontinuerligt publicera material med anknytning till de hotbilder som kunde utläsas efter 

attentatet i Stockholm skapar en situation där allmänhetens dagordningar, eller subjektets 

uppfattningar om representationen av hotbilden, reproduceras. Den bild som skapades och 

projicerades inom subjektet efter terrordådet fortsätter ha betydelse än idag. Den visuella 

bilden av terrorattentatet består och orons poesi fortsätter skapas i förhållandet mellan oss 

själva och det vi är rädda för.  

5.1 SVAR PÅ FRÅGESTÄLLNINGAR 

 Vilka socialt konstruerade hotbilder och säkerhetssubjekt existerade i perioden efter 

terrorattentatet i Stockholm 2010, och hur kan vi se att dessa hot och subjekt skapade 

varandra? 

Ur materialet kunde vi utläsa en stor mångfald av säkerhetssubjekt och hotbilder. Det var inte 

ett enda hot, och således inte bara ett säkerhetssubjekt, som existerade utan flera olika. 

Analysen kunde också ge oss en ny förståelse för de olika dimensionerna av vad som i 

materialet användes för att ge namn till ”den” eller ”det” som bemötte hotet. Många artiklar 

lade till exempel vikt vid att försöka framställa ”Sverige” som något enhetligt där 

medborgarna och svenskarna, institutionerna och myndigheterna alla fick vara en del av det 

”Sverige” som attackerades i och med attentatet. Det vi dock såg är att en identifiering av 
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något kollektivt ”svenskt” är omöjligt då det existerar olika uppfattningar om vad som hotar 

det ”svenska”. Subjektet hade alltså fler dimensioner än vad vi först trodde. Den ensamme 

bombmannen, den våldsbejakande islamisten, störningen i Stockholmsvardagen och den 

internationella terrorismen är några av de hot vi kunde utläsa ur analysen, och så länge alla 

dessa existerar kan det inte existera endast ett subjekt eller ett enhetligt ”Sverige” – flera hot 

kan kräver flera subjekt. Än tydligare blir det i detta sammanhang om vi vänder på myntet. 

Det offentliga Sverige, näringslivet, majoriteten av de svenska muslimerna och Västvärlden är 

några av de subjekt vi kunde utläsa och de bemötte inte en och samma hotbild, de skulle alla 

säkras och beskyddas med olika medel och under olika omständigheter. 

     De konstruerade hoten och subjekten har inte bara sitt ursprung i varandra, de krävde 

också varandra för att fortsätta existera. Vad är till exempel ”majoriteten av de svenska 

muslimerna” för subjekt om vi plockar bort minoriteten ur sammanhanget, det vill säga hotet i 

form av ”de våldsbejakande”? Subjektet i detta fall slutar existera, likväl som hotet, då de inte 

är någonting utan den andre. Och vad är till exempel ”den internationella terrorismen” för hot 

om vi tar bort det internationella subjektet, alliansen i ”Väst”? De kräver varandra för att med 

samma mening och funktion existera i den sociala verkligheten.  

     Representationerna av hot och subjekt kunde även härledas ur olika diskurser, inte bara 

den om ”säkerhet” som annars är vanligt i studier likt denna. Exempelvis, när vi utläser 

”störningar i julhandeln” å ena sidan och ”näringslivet” å andra sidan utgör de 

representationer även inom diskursen för ”ekonomi”. Och när vi diskuterar kring hot och 

subjekt i kontexten för islam och islamism utgör de också representationer inom ”religion” 

och tro. Detta visar för oss hur den grundläggande idén om identitet och skillnad, och hur 

denna kan analyseras och diskuteras i termer av diskurs, i slutändan är mer än något som bara 

är applicerbart på säkerhetsstudier – det är något som bottnar i en social verklighet som 

innefattar alla delar av livet i samhället.  

 Hur spelade visualiseringen in i konstruktionen av hotbilder och säkerhetssubjekt? 

Visualiseringen fungerade på två vis i konstruktionen av hot och subjekt. För det första kunde 

den genom ett speciellt bildspråk förstärka och utveckla en tendens som kunde utläsas i 

texten. Där texterna försökte att komma nära inpå attentatsmannen genom att beskriva 

”självmordsbombaren”, snarare än abstrakta hot, kunde bilderna förstärka detta genom att 

enbart visa den ensamme, döde individen. Där skribentens avsikt var att skriva ett porträtt 

kunde bilderna alltså förstärka detta genom med ett avgränsat och inriktat bildspråk föra oss 

närmare hotet och närmare faran. Å andra sidan kunde texter också syfta till att beskriva de 
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utsatta svenska ”medborgarna” som med säkerhetsinsatser strävade efter att skyddas från ett 

abstrakt hot och en blind terror. I dessa fall kunde bildspråket förstärka detta och visa både 

hotet, subjektet och den fysiska avgränsningen mellan dessa. Bilden av polisavspärrningen på 

Bryggargatan visar ett avstånd och en gränsdragning där skillnader avgör vad som är säkert 

och osäkert. Bildspråket förstärker att det på marken ligger en representation för ett abstrakt 

hot, och att det på andra sidan polisavspärrningen står ett säkerhetssubjekt som bör beskyddas. 

     Visualiseringen kunde även utläsas i hur vi projicerade inre bilder av hoten och subjekten. 

Flera personer berättar om sina inre bilder av ”terrorism”, hur bilderna påverkat dem, och hur 

det visuella hjälpt till att skapa dessa bilder. Att genom specifika attribut konstruera en inre 

bild av ett hot ledde som vi kunde se till att vi bedömde vissa personer som 

”misstänksamma”. Det visuella i denna form kan alltså få omfattande konsekvenser för hur 

subjekten till exempel bedömer risk och agerar i det sociala samspelet mellan människor.  

     Utan analysen av det visuella i dess olika former hade studien resulterat i en helt annan 

förståelse för attentatet i Stockholm. När hotbilder och säkerhetssubjekt inte är något vi klart 

kan identifiera eller fysiskt ta på spelar den visuella tolkningen av dem en nyckelroll för våra 

uppfattningar om oss själva och det vi är rädda för.  

5.2 FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING 

Visualiseringens roll för konstruktionen och subjekt och hot har varit denna studies nyckel till 

originalitet då detta enligt mig är vad som bör fortsätta utvecklas i kritiska säkerhetsstudier. 

Visualisering kan som vi har sett på ett unikt sätt berätta om ”bilderna”, både i form av 

bildspråk och inre bilder, och hur detta är centralt för vad vi ser som till exempel säkert och 

osäkert. Det är dock berättelsen om ”bilderna” som också skulle kunna vidareutvecklas och 

preciseras. Ett förslag skulle kunna vara att i säkerhetsstudier skilja på det visuellas krafter 

och effekter. Krafterna kan ses som vad bilderna kan berätta för oss, det vill säga hur 

bildspråket fungerar och används. I denna del av diskussionen kan också synen som det 

suveräna sinnet inkluderas, och att det visuella språket inte kan ljuga på samma sätt som det 

talade. Vidare kan visualiseringens effekter ses som varför bilderna berättar något för oss. 

Alltså, hur bilder och det visuella och synliga också leder till inre projiceringar av bilder. Här 

är också projiceringarnas konsekvenser av stort värde, vad får en inre stereotyp bild av 

någonting för effekter på mitt handlande? Dessa krafter och effekter är såklart tätt 

sammanknutna då de härstammar från samma idé och använder sig av samma sinne, men att 

använda andra fall och utveckla resonemanget inom den kritiska säkerhetsforskningen skulle 

vara spännande för en än mer utvecklad förståelse av ämnet.  
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