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Sammanfattning 
Denna kvalitativa textanalysstudie har undersökt medias framställning av Taimour 

Abdulwahab, Anders Behring Breivik och deras respektive terrordåd. Syftet var att undersöka 

tidningars framställning av terrorister, där ena terroristen tillhör en vi-grupp och den andra en 

dem-grupp. Den avser även att se om media reproducerar mekanismer som upprätthåller 

klyftan mellan vi och dem i sin rapportering av terrordåden. För att svara på 

forskningsfrågorna har vi tagit hjälp av den medievetenskapliga teorin om dagordningen och 

dess byggstenar samt sociologerna Norbert Elias och John L. Scotsons teori om etablerade 

och outsiders. Analysen av artiklar från de två första dagarna efter dåden i Expressen och 

Aftonbladet visade en skillnad i framställningen hos den etablerade Breivik, som framställdes 

på ett individuellt plan, medan outsidern Abdulwahab kopplades ihop med grupper och 

förklarades av strukturella skäl. Resultaten har även visat att terrorism är starkt ihopkopplat 

med religionen islam, även i Breiviks fall, som inte är muslim.   

Nyckelord: Terrorist, terrorism, vi och dem/etablerade och outsiders, media, tidning. 

 

Abstract 
This qualitative text analysis has studied medias portrayal of Taimour Abdulwahab, Anders 

Behring Breivik and their respective terrorist attacks. The purpose of the essay was to study 

the newspapers portrayal of the terrorists, with one terrorist being part of an us group and the 

other one part of a them group. It also aspires to uncover whether the medias portrayal of the 

terrorists reproduce mechanisms which help sustain the gap between us and them. To answer 

the essays research questions we have used the media theory about agenda setting and the 

sociologists Norbert Elias’ and John L. Scotsons theory about established and outsiders. The 

analysis of news articles the first two days after the terrorist attacks in Swedish newspapers 

Expressen and Aftonbladet showed a difference in the portrayal of the established Breivik, 

whos persona and actions were explained on an individual level, whereas the outsider 

Abdulwahab was connected to groups and his acts explained on a more structural level. The 

results have also shown how deeply connected terrorism and Islam are, which especially came 

through in the articles about Breivik, a Christian ethnic Norwegian man.  

Key words: Terrorist, terrorism, us and them/established and outsiders, media, newspaper. 

 

 



 

Populärvetenskaplig sammanfattning 
Självmordsbombaren Taimour Abdulwahab och högerextremisten Anders Behrings Breivik 

utförde terroristdåd inom loppet av ett halvår I 2010 respektive 2011. Denna uppsats avser att 

se på vilket sätt Aftonbladet och Expressen framställde dessa terrorister de två närmsta 

dagarna efter dåden. Vi valde dessa terrorister och terrordåd eftersom de ligger varandra nära 

i tiden, i geografi, kultur och för att ena tillhör en vi-grupp och den andra en dem-grupp. 

Syftet är att se om framställningen i media kan tänkas återskapa processen som är med och 

skapar och upprätthåller maktskillnaderna mellan vi-gruppen och dem-gruppen. I uppsatsen 

används medievetenskapliga teorier och sociologiska teorier för att bistå med analysen av 

detta. Resultaten visade att det finns skillnader i hur de framställs. Brevik framställdes på ett 

mer individuellt plan, medan Abdulwahab på ett mer strukturellt plan, det vill säga, han och 

hans dåd kopplades ihop till olika grupper på olika sätt. Resultaten visade även är terrorism är 

starkt ihopkopplat med islam, även i fall där muslimer inte haft någonting att göra med dådet, 

som i Breiviks fall.   
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1. Inledning 
Enligt svenska akademiens ordbok är definitionen av terrorism ett användande av 

våldshandlingar för att sprida skräck och därmed utöva makt, samt våldshandlingar för att 

uppnå vissa politiska mål (SAOB, 2014). Terrorisms mål är alltså som nämnt ovan att sprida 

skräck för ett visst politiskt mål. I den rådande diskursen är terrorism ett högaktuellt ämne. 

När terrordåden väl är framme så får de en stor plats i media och i samhällsdiskursen. Vi har 

för avsikt att undersöka två terrordåd som skedde inom loppet av ett drygt halvår.  

 

Det första skedde mitt i julrushen i centrala Stockholm den 11 december 2010 där Taimour 

Abdulwahab detonerade två bomber. En bil på Olof Palmes gata exploderade innan de 

bomber som han själv bar på detonerades i korsningen Bryggargatan och Drottninggatan. 

Endast Abdulwahab själv avled vid attacken (SvD, 2011). Motivet bakom terrordådet var 

Sveriges militära närvaro i Afghanistan och konstnären Lars Vilks tekningar på profeten 

Muhammad (SÄPO, 2014). I undersökningen kommer Abdulwahab att benämnas som 

islamist, vilket är ett ord för islam som en politisk ideologi (NE, 2015). Det bör inte blandas 

ihop med religionen islam som en helhet. Vi kommer alltså göra skillnad på islam och 

islamism där en muslim representerar religionen islam och en islamist representerar islamism.  

 

Det andra attentatet skedde den 22 juli 2011 i Oslo av Anders Behring Breivik. Breivik 

detonerade först en bomb i regeringskvarteret som resulterade i 8 dödsoffer, och gav sig sedan 

ut till ön Utöya och sköt ihjäl ytterligare 69 människor (DN, 2015). Breivik utförde dådet mot 

den sittande regeringen och socialdemokraternas ungdomsläger på Utøya som en protest mot 

den invandringsvänliga politiken de bedrev. Tanken var att han skulle hindra muslimsk 

invandring (SvD, 2015). 

  

Jenny Kitzinger skriver att effekten som media har på sin publik har blivit en otrendig 

forskningsfråga inom medievetenskap. Istället för att rikta kritik mot makten som media har 

mot läsaren har man nu börjat hylla publikens kreativitet och kritiska tänkande. Kitzinger 

menar dock att det finns former av media som kan ses som mycket inflytelserik under vissa 

omständigheter (Thornham Et al, 2009:405). 
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Enligt Kitzinger tillförser media människor med fakta, fraser och bilder vilka ibland 

förmedlar falsk information. Generellt kan man säga att media har en förmåga att etablera 

associationer hos människor. Exempelvis bidrar media till en bild av att homosexuella utgör 

ett större hot mot barn genom att associera homosexualitet med pedofili. På liknande sätt 

ställs mental ohälsa mot våld på ett sätt som kan skapa rädsla och en felaktig bild att de flesta 

med mental ohälsa utgör en fara för allmänheten (Thornham Et al, 2009:407). Sättet media 

rapporterar om Breivik och Abdulwahab påverkar läsarnas uppfattning om terroristerna och i 

förlängningen vilka grupper de tillhör. 

 

Vi och dem är ett uttryck som använts mycket i diskursen om ojämlikhet mellan olika grupper 

i samhället. Man kan förklara vi och dem som två olika grupper som är hierarkiskt 

rangordnade där vi är överordnad och dem underordnad. Kategorin ”svenskar” tillhör då vi-

gruppen och ”invandrare” tillhör dem-gruppen. Kategorierna vi och dem är mer än en 

teoretisk konstruktion för att kunna jämföra maktasymmetrin mellan olika grupper. Det är en 

gränsdragning som sätts i praktiken mellan grupper i socialiteten, något som ständigt 

återskapas och görs naturligt. I en utredning om integration i det svenska samhället skriver 

Reyes och Kamali om hur det talas i integrationsdebatten om hur ”vi” ska integrera ”dem”. 

Författarna gör en poäng av att även här reproduceras mekanismer som upprätthåller 

maktasymmetrin, trots goda avsikter (SOU, 2005:7-8). I denna undersökning har vi valt att 

kategorisera Breivik som etnisk norsk man i Norge som en del av vi-gruppen eller etablerad 

(ett begrepp som förklaras i teorikapiteln). Abdulwahab, som var en svensk invandrare 

kommer att kategoriseras som en del av dem-gruppen eller som outsider (även detta begrepp 

förklaras i teoridelen). Undersökningen har jämfört Aftonbladets och Expressens tryckta 

nyhetsartiklar och krönikor från den första och andra dagen efter de två terrordåden som 

presenterats. Den avser att ta reda på vilken roll media kan tänkas spela i reproducerandet av 

mekanismer som upprätthåller och förstärker klyftan mellan vi och dem. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att undersöka om terrorister framställs olika i Aftonbladet och 

Expressen baserat på grupptillhörighet, med Anders Breivik tillhörande vi-gruppen som en 

etnisk norsk man och Taimour Abdulwahab tillhörande dem-gruppen som en svensk 

invandrare med ursprung från mellanöstern. Denna uppsats åsyftar att ta reda på om och i så 

fall på vilket sätt media reproducerar mekanismer som upprätthåller vi och dem. 

   

• Hur framställs terroristerna och deras respektive dåd i Aftonbladet och Expressen 

inom de närmsta dagarna efter dådet? 

• Reproducerar tidningarna mekanismerna som upprätthåller maktskillnaderna mellan vi 

och dem i sina texter, och i så fall, på vilket sätt? 
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2. Tidigare forskning 
Den tidigare forskning som presenteras nedan är grunden för undersökningen vi har valt att 

göra. Tre undersökningar granskar samspelet mellan media och terrorism, vilken roll 

regeringen kan tänkas ta och på vilket sätt terrorister framställs beroende på grupptillhörighet. 

Det har varit en fördel att ta del av den tidigare forskning som vi anser vara relevant till vårt 

ämne. Med hjälp av dessa studier har vi lättare kunnat ta fram relevanta teorier, en fungerande 

problemformulering och avgränsa vår undersökning på bästa sätt. I vår sökning bland 

vetenskapliga artiklar använde vi oss av ord och termer som ”terrorism”, ”media” och 

”framing” samt olika böjelser av dessa ord. På detta sätt har vi kommit i kontakt med 

nedanstående artiklar. De två första artiklarna behandlar samspelet mellan media och 

terrorism. Hur ser förhållandet ut mellan dessa två aktörer och vad innebär det? Den tredje 

studien har ett fokus på kopplingen terrorism och religion eller etnicitet. Där har författaren 

tittat på framställningen av terrorister och om den skiftar beroende på huruvida terroristen är 

muslim eller inte. 

 

Dominic Rohner och Bruno S. Frey har i sin artikel Blood and Ink! The common-interest-

game between terrorists and the media lyft fram samspelet mellan media och terrorismen. De 

menar att terroristgrupper använder terrorattentat som ett sätt att kommunicera med 

omvärlden och använder den mediala uppmärksamheten som en plattform för att få en stor 

spridning av sitt budskap. De pekar även på att media i sin tur gynnas stort av terrorismen 

genom att tidningar säljer fler lösnummer, nyhetsprogram på TV får fler tittare och en allmänt 

högre mediekonsumtion. I sin undersökning har de granskat nyhetsreportage och statistik 

kring terrorincidenter och dödsfall genom terrordåd. Författarna kommer fram till att 

terroristgrupperna och media är två spelare som är beroende av den andras agerande och 

gynnar varandra. Man menar att detta ömsesidiga beroende får en stegrande effekt där båda 

sidorna eskalerar. Man skriver att en högre nivå av skada är det enda sättet för terroristerna att 

nå den önskade nivån på den mediala bevakningen (Rohner & Frey, 2007).    

 

Förutom terroristerna och media som Rohner och Frey diskuterar i sin undersökning 

undersöker Raphael Cohen-Almagor, i artikeln; Media Coverage of Acts of Terrorism: 

Troubling Episodes and Suggested Guidelines, en tredje ”spelare” i sambandet mellan media 

och terrorism, nämligen regeringen. Artikeln handlar om hur media rapporterar från 
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terroristattentat och även hur man framställer gärningsmannen och denne persons anhöriga 

samt offren. Författaren visar att genom sin granskning av reportage hur reportrar i vissa fall 

är för okänsliga och att de visar en bristande respekt för att få fram en bra rapportering. Han 

föreslår att riktlinjer bör sättas upp för hur medias bevakning ska se ut. Exempelvis ska inte 

media riskera andras liv och bör samarbeta med regeringen när människoliv står på spel för 

att nå ett fredligt slut på en terrorhändelse. En annan punkt handlar om hur media uppmanas 

att avstå från spekulationer gällande terrorhandlingen: 

 
”The media are expected to refrain from making dangerous speculations about the terrorists’ plans, government 

response, hostages’ messages, and other matters. Speculations might hinder crisis management.”  

(Cohen-Almagor, 2005: 402) 

 

Artikeln föreslår en mängd punkter och riktlinjer där regeringen bör ha en större roll i 

rapporteringen från media för att minimera risker för både utredningar och offer (Cohen-

Almagor, 2005). 

 

Kimberly A. Powell skriver i sin artikel Framing Islam: An Analysis of U.S. Media Coverage 

of Terrorism Since 9/11 om hur media i USA framställer terrorister på olika sätt beroende på 

om de är muslimer eller inte. I en tabell visar hon hur processen ser ut från att ett terrorattentat 

sker till terroristen blir känd och sedan hur de framställs. Först sker ett attentat som märks 

som ett terrorattentat. Sedan förgrenas modellen av huruvida terroristen är muslim eller inte. 

Om terroristen inte är muslim och är amerikansk medborgare så förklaras dådet och 

gärningsmannen oftast på individnivå med exempelvis psykisk ohälsa och man fastställer att 

personen inte är ett framtida hot. Dådet var då ett vansinnesdåd. Om personen däremot är 

muslim så länkas den individen till större grupper och organiserad terrorism. Sedan kopplas 

denna terrorism till islam (Powell, 2011). 

 

2.1 Tillämpning av tidigare forskning i vår studie 
Den tidigare forskningen har visat att medias roll är onekligen viktig vid terrordåd, och det är 

viktigt att rapportera dessa världshändelser för allmänheten, men till vilken kostnad och på 

vilket sätt? Medias framställning av terroristen som Powell undersöker är även intressant och 

relevant för vår studie. Går det att undersöka hur terrorister framställs i media och vad kan det 
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tänkas innebära för konsekvenser? Framställs de olika, och på vilket sätt? Dessa artiklar berör 

alla vårt studieämne. De diskuterar både medias roll vid rapportering av terrordåd och även 

framställningen av terrorister i sin rapportering. Även om ingen av artiklarna behandlar 

svensk media eller Sveriges terrorsituation i synnerhet är det vår uppfattning att dessa 

forskningsartiklar är intressanta och applicerbara på en svensk studie. Både terrorism och 

media är landsöverskridande, globala fenomen. Tidningarnas rapportering har gemensamt 

artiklar som beskriver den aktuella nyheten, samt krönikor och är i grunden uppbygga 

likadant.  
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3. Teori 
Den tidigare forskningen har fungerat som inspiration för de teorier som har valts ut till 

undersökningen. De två första studierna som presenterades lägger ett stort fokus på media 

som ett fenomen, medan den tredje fokuserar på skillnader i framställningen av muslimska 

och icke muslimska terrorister. Vår medievetenskapliga teori om dagordningen är viktig för 

att visa på vilket sätt det som skrivs i tidningarna påverkar läsare, utan det kan vi inte tala om 

vilka sociologiska effekter rapporteringen kan tänkas ha. Det öppnar dörren för vår 

sociologiska teori om etablerade och outsiders.  

 

3.1 Etablerade och outsiders 
Norbert Elias och John L. Scotson utvecklade sin teori om etablerade och outsiders med hjälp 

av en undersökning om ungdomsbrottslighet i Winston Parva, en förort till Leicester i 

England. I undersökningen jämfördes olika bostadsområden där ena området hade ett dåligt 

rykte gentemot de andra. Under undersökningens gång försvann skillnaderna i brottsligheten, 

men ryktet kvarstod.   

 

Norbert Elias och John L. Scotson skapade en figuration som ställde två olika slags grupper 

mot varandra, vilket i Winston Parva blev bostadsområdet med gott rykte och bostadsområdet 

med det dåliga ryktet. Grupperna som Elias och Scotson skapade fick namnen etablerade och 

outsiders. Det är två grupper med en maktasymmetri där de etablerade har ett maktövertag 

gentemot outsidersgruppen (Elias & Scotson, 2010: 9-10). Till skillnad från tidigare teorier 

som förklarar maktskillnader utifrån objekt så som vapen och produktionsmedel ser Elias och 

Scotson till sammanhållning och integrationen inom grupperna. Den grupp som har en 

starkare sammanhållning och kollektiv kan med fördel lägga beslag på lokala organisationer 

så som kyrkan, olika klubbar eller liknande och på så sätt bli den etablerade gruppen. De som 

inte tillhör gruppen med stark sammanhållning stängs ut, kan hållas på plats och kallas 

outsidergruppen. Elias och Scotson menar att i fall där hudfärg eller social klass använts som 

förklaringar bakom maktasymmetrier, har man glömt bort aspekten av sammanhållning och 

vilken påverkan den har haft. Sammanhållningen hos de etablerade fungerar som ett sätt att 

upprätthålla och stärka maktskillnaderna då positioner med stor makt i samhället reserveras åt 

gruppmedlemmar (Elias & Scotson, 2010:30–31). 



Uppsats  Adam Lidman 

Sociologi C  Johan Rönninger 

  

 8 

Moralisk differentiering 

Den etablerade gruppen tenderar även att tillskriva outsidergruppen ”dåliga egenskaper” och 

forma sig själva utifrån sina mest exemplariska ”bästa” medlemmar. Dessa tillskrivningar är 

mekanismer som hjälper att upprätthålla maktskillnaderna – det skapar ett lägre värde för 

outsidergruppen och ett högre värde för de etablerade. Det finns alltid exempel man kan ge på 

dåligt och bra beteende för att rättfärdiga den moraliska differentieringen. Nedan följer en 

illustration på hur det kan se ut (Elias & Scotson, 2010:11–12). 

(Elias & Scotson, 2010:12) 

 

De etablerades stapel belyser ett högt moraliskt värde som vi kallar för gruppkarisma, medan 

outsidergruppens stapel belyser ett lågt moraliskt värde som vi kallar för gruppskam. Dessa 

skillnader förklarar en del av den emotionella spärr och stelheten etablerade har gentemot 

outsiders (Elias & Scotson, 2010:34–35).  

 

Stigmatisering 

När man talar om stigmatisering måste man förstå sig på maktskillnaderna grupperna emellan. 

Stoltheten att tillhöra de etablerade kommer med ett pris, att underkasta sig de etablerades 

normer. Att vara i kontakt med en outsider som etablerad hotar ens egen status inom sin 

grupp, därför är det enklare att hålla ett avstånd. Stigmatiseringen sker i olika former, det kan 

vara exempelvis vara glåpord, sociala egenskaper eller traditioner och fungerar alltid som en 

mekanism att hålla avståndet och att stärka den egna gruppen. Elias och Scotson menar att 

stigmatiserings kraft beror på hur stor maktskillnaderna är grupperna emellan. Ju större 

skillnad, desto mer skada gör glåporden eller traditionen som stänger ute den ena gruppen. 

Outsiders försök att motstigmatisera betyder ingenting så länge det är stora maktskillnader, 

men när de motstigmatiserande termerna börjar kännas är det ett tecken på en utjämnande 

maktbalans (Elias & Scotson, 2010:35–38).   
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Skvaller 

Elias och Scotson talar om begreppet skvaller och hur det fungerar som en mekanism för att 

upprätthålla maktasymmetrier. Man kan se skvaller som ett kraftfullt verktyg för att hålla 

hjulen igång i det som vi kallar för den moraliska differentieringen och stigmatisering. Ju 

starkare sammanhållning en grupp har desto mer har man att skvallra om. Det fungerar både 

som ett sätt att bekräfta värdet på sin egen grupp (berömmande skvaller), men också som ett 

sätt att tala illa om outsiders (fördömande skvaller). Skvallret fungerar lite som en snöboll 

som tar fart och blir större och större då man gärna överträffar varandras skvaller, vilket även 

gör att sanningen ofta förvrids (Elias & Scotson, 2010:152-157).  

 

I förhållande till denna undersökning kommer Anders Behring Breivik som utgångspunkt att 

kopplas ihop med de etablerade eftersom han är en etniskt norsk man som utfört ett dåd i sitt 

hemland. Taimour Abdulwahab kommer att kopplas ihop med outsidergruppen eftersom han 

är en svensk man som har en invandrarbakgrund. Detta bestäms på grund av maktskillnaderna 

som deras respektive grupper som svensk invandrare kontra etniskt norsk har i sina respektive 

samhällen. 

 

Utifrån vårt sociologiska teoretiska ramverk är vi intresserade av att se om och i så fall hur 

mediernas texter reproducerar de ovanstående mekanismerna som upprätthåller 

maktskillnader inom Elias och Scotsons teori för etablerade och outsiders.     

 

3.2 Medias påverkan 
Dagordningsteorin 

Synen på medias effekt har varierat genom åren. Det går att dela in i tre paradigmen: Fram till 

slutet av 40-talet var uppfattningen att medierna var så gott som allsmäktiga. Människor sågs 

som tomma varelser som media eller de som kontrollerade media kunde fylla med innehåll. 

Visade man våldsamheter, blev således människor mer våldsamma. Perioden som följde 

präglades av en syn på medierna som maktlösa. Man kom fram till att mediernas stimuli inte 

hade någon direkt respons på publiken. I slutet av 60-talet kom sedan det tredje paradigmet; 

de mäktiga medierna, vilket dagordningsteorin har till stor del bidragit till. De olika teorierna 

illustreras nedan: 
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(McCombs, 2006:8) 

 

Dagordningsteorins första nivå handlar enkelt uttryckt om sakfrågor – vad exempelvis 

reportaget ska handla om. Det har visat sig finnas en korrelation mellan vad medierna 

rapporterar och vad allmänheten ser som viktiga frågor, och om man vänder på det tycker 

allmänheten med största sannolikhet att en fråga är ointressant om det inte rapporteras om det 

i medierna.  

 

Forskningen visar att medierna inte endast bestämmer vad människor tycker är viktiga frågor 

genom att bestämma dagordningen, men att medierna också påverkar hur de olika frågorna 

uppfattas hos publiken. Detta är dagordningsteorins andra nivå. Den första nivån är alltså att 

medierna bestämmer vad dagordningen är, och den andra nivån är att medierna påverkar hur 

den uppfattas (McCombs, 2006:7-11). 

 

Attribut 

Inom den andra nivån av dagordningen har olika begrepp utvecklats genom åren. Två av 

dessa är stereotypisering och imageutveckling. Det centrala i dessa begrepp är attributen som 

lyfts fram och prioriteras. Attribut kan förklaras som beskrivningar av människor, exempelvis 

enkla saker som en persons utseende eller mer komplexa som politiska övertygelse. Det 

centrala är att det är en beskrivning av någon, några eller något. Tillskrivning och prioritering 

av attribut är nära besläktade med gestaltningsteorin – som McCombs väljer att ta med som 

en del av dagordningens andra nivå.  (McCombs, 2006:11, 117-119). 
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Priming 

Priming är en av de viktigaste konsekvenserna för dagordningseffekten. Enkelt förklarat kan 

man säga att människor utnyttjar information som ligger närmast till hands. De attribut som 

dominerar ens medvetande blir de rutinmässiga riktlinjerna. Människor kan inte 

uppmärksamma allt, därför etableras vissa associationer, som vi kallar priming. Eftersom att 

allmänheten har en begränsad upptagningsförmåga så uppmärksammas innehållet selektivt. 

Människor formar sina uppfattningar utifrån enkla intuitioner, tumregler och genvägar. När 

man exempelvis röstar på ett politiskt parti är det oftast inte genom en omfattande analys av 

partiets värderingar. Det beslutet tas av den informationen som ligger långt fram i minnet, där 

det har skett så kallad priming (McCombs, 2006:156-158).  

 

Teorierna som visar mediernas effekt på sin publik är viktiga för att kunna ge en förståelse för 

vilket ansvar journalister har när de rapporterar, framför allt om så pass laddade ämnen som 

terrorism. När en tidning bidrar med att styra vad läsaren tänker på, och hur de tänker på det, 

måste man se till att det finns en etik som följs inom journalistiken som går före eventuella 

försäljningsmål för tidningarna. Dagordningsteorin är även användningsbart för oss att kunna 

koppla det som rapporteras till olika mekanismer som fungerar som verktyg för att 

upprätthålla klyftan mellan de etablerade och outsiders. Genom att redovisa för en teori om 

hur media påverkar sina läsare kan vi göra en sociologisk analys utifrån Elias och Scotsons 

teori om etablerade och outsiders.  

 

Framför allt kommer Elias och Scotsons teori och de mekanismer de beskriver vara viktiga i 

analysarbetet för att se om och på vilket sätt nyhetsartiklarna kan fungera som en mekanism 

för att upprätthålla etablerade och outsiders. Elias och Scotsons teorier klargör huruvida 

Expressen och Aftonbladet har reproducerat mekanismerna som används för att upprätthålla 

maktskillnaderna mellan de etablerade och outsiders. Undersökningen ger dock inget svar på 

hur det uppfattas av läsarna, utan huruvida texten reproducerar mekanismerna.    
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3.3 Tillämpning av begrepp 
Etablerade och outsiders – Även känt som ”vi och dem”. I undersökningen analyseras 

Anders Behring Breivik som etablerad och Taimour Abdulwahab som outsider. 

Stigmatisering – Här undersöker vi hur man talar om grupperna Abdulwahab kan tänkas 

tillhöra och kopplas ihop med i förhållande till terrordåden. 

Moralisk differentiering – Vi analyserar om Breivik, och grupperna han kan tänkas tillhöra, 

tillskrivs en högre moral enligt Elias och Scotsons teori respektive en sämre moral för 

Abdulwahab och hans outsidergrupper. 

Skvaller – Här undersöks på vilket sätt tidningarna kan tänkas förleda läsare till skvaller om 

outsidergrupper. 

Dagordningsteorin – Här undersöker vi hur tidningarna sätter dagordningen, med ett fokus 

på rubricering. 

Attribut – Nyckelord och sätt att beskriva terroristerna och grupperna de tillhör som 

tidningarna använder.  

Priming – Här undersöker vi vilka tecken vi ser på priming hos artikelförfattaren och hur 

läsaren kan sedan tänkas bli primade av själva artikeln eller krönikan. 
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4. Metod 
Vi har valt att göra en textanalytisk undersökning för att kunna kartlägga hur en terrorist 

framställs med fokus på grupptillhörighet. Vi har valt att använda denna metod då vi anser att 

det är det bästa sättet för oss att kunna förstå ämnet på bästa sätt. Ett annat alternativ hade 

varit att göra en kvantitativ undersökning genom att exempelvis undersöka hur många gånger 

vissa ord förekommer i respektive artiklar och på så sätt kunna se ett mönster i skillnader i 

framställningen av terroristerna. Vi kände dock att det bästa sättet att få en helhetsbild var att 

göra en kvalitativ textanalys av tidningsartiklar och krönikor.  

 

4.1 Tillvägagångssätt 
Efter att ha bestämt och fastställt syftet och avgränsningar av uppsatsen behövde vi samla in 

empiri. Vårt syfte var att undersöka hur en terrorist framställs med hänsyn till 

grupptillhörighet. Efter att ha uppskattat uppsatsens förmodliga omfång efter tidsramen, 

bestämdes att två fall av terrorism skulle undersökas i två olika tidningar. Valet av tidningar 

gjordes med en tanke om att bägge skulle tillhöra samma typ av tidning med olika politiska 

beteckningar. Valen föll därför på Aftonbladet och Expressen. De två terrorister som skulle 

undersökas blev Anders Behring Breivik och Taimour Abdulwahab. Dessa personers 

handlingar utfördes i samma del av världen, nära varandra i tiden och fick båda stor 

uppmärksamhet i media. 

 

Eftersom tidningars nätupplagor ofta och på ett enkelt sätt kan editeras i efterhand ville vi inte 

titta på dessa versioner då vi antog att vissa formuleringar och uttryck i vissa fall kan 

redigeras. Med hjälp av tjänsten Retriever (www.retriever-info.com) kunde vi hitta 

elektroniska versioner av de tryckta tidningarna som de såg ut i originalversion. Sedan valdes 

ett tidsspann på de två nästkommande dagarna efter dådet som skulle undersökas. 

Tidningarna och dess artiklar om händelserna lästes med åtanken att söka efter texter som på 

något sätt presenterade en bild av terroristen, både medvetet och subtilt. Artiklar valdes sedan 

ut och intressanta och iögonfallande formuleringar, teorier, åsikter och uttryck noterades och 

sammanställdes till vår empiri. 
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Analysen genomfördes genom att gemensamt läsa genom texterna ett flertal gånger samtidigt 

som vi, till vår hjälp, hade ett antal frågor som stöd för att kunna besvara och analysera 

empirin på bästa sätt. 

 

4.2 Textanalys 
Vi har i vår studie valt att titta på nyhetsartiklar om terrordåd och hur terroristerna framställs i 

texten samt om beskrivningen av dessa kan skilja sig åt beroende på grupptillhörighet. 

Hellspong nämner ett flertal exempel på brukstexter, förutom bruksanvisningar och 

informationsbroschyrer, även tidningsnyheter. Dessa skiljer sig enligt författaren från 

skönlitterära texter och diktning genom att de har teoretiska eller praktiska syften istället för 

estetiska. Hellspong ställer sig frågan varför vi bör granska dessa brukstexter. Han 

argumenterar för deras betydelse och om hur språkliga tecken fungerar som ett medel för att 

tänka och handla. Han nämner hur analysen av brukstexter kan hjälpa oss tolka och applicera 

och tillämpa det vi hittar för egna syften (Hellspong 2001:13). Det är detta hermeneutiska 

förhållningssätt som vi valt att ha till vår studie. 

 

Hellspong tar upp 24 stycken olika sätt att analysera texter (Hellspong 2001:55), vi valde att 

använda oss av ett par av dessa mer ingående men vi använder oss till viss del av ett flertal av 

dessa analysmetoder. Eftersom att vi jobbar med att jämföra både tidningar och gärningsmän 

med varandra så finns det tydliga inslag av ett arbete med komparativa analyser. Vi har även 

tittat på den allmänna strukturen i texterna. Hellspong kallar det för en strukturell analys där 

man vill ” … ge en mångsidig beskrivning av en texts språkliga, innehållsliga och sociala 

struktur mot bakgrund av dess kontext.” (Hellspong 2001:61). Alla av hans 24 olika 

textanalysmetoder innehåller ett antal frågor som forskaren kan ställa till sig själv och försöka 

besvara efter att ha läst texten. Vi har valt att använda oss av ett fåtal frågor från de två 

ovanstående analysmetoderna. Vi har dock tittat mer noggrant på följande två 

textanalysmetoder: 

 

• Retorisk analys 

• Hermeneutisk analys 
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4.2.1 Retorisk analys 

Den första textanalysmetoden som vi valt att använda på ett mer genomgående sätt är den 

retoriska analysen. Vissa texter kan ha en persuasiv strävan, vilket kan förklaras som en 

önskan att övertyga eller att övertala läsaren. Det kan handla om att skapa en opinion, påverka 

läsaren politiskt eller att rent allmänt väcka känslor. När man vill titta närmare på dessa 

persuasiva texter gör man en retorisk analys.  

 

Denna typ av analys görs oftast när man undersöker texter som har som syfte att påverka eller 

övertyga. Ett vanligt exempel är reklamannonser där annonsören vill påverka konsumenten att 

köpa och använda en specifik produkt. Ett annat exempel är i debattinlägg där man vill 

försöka skapa en opinion eller övertyga. I denna form av text är dessa försök sällan subtila 

utan författaren är öppen med vad man har för mål med sin text. Men den fungerar även när 

denna persuasiva strävan inte är lika synlig, exempelvis i tidningsartiklar. Denna typ av 

textanalysmetod görs genom att ställa frågor om retorisk situation, resurser, process och 

värderingar i texten (Hellspong, 2001:99-107). I frågeguiden vi har skapat ansåg vi dock inte 

att frågor om retoriska värderingar var relevanta till vår undersökning. Hellspong beskriver 

etos som författarens största retoriska resurs. Med det syftar man på karaktären. Hur är 

pålitligheten hos sändaren? Sedan nämns patos, alltså mottagarens känslor. Det är genom att 

spela på just mottagarens patos som man, som textförfattare, får störst verkan. De redskap 

man använder i form av språkets symboler kallas för logos (Hellspong, 2001: 237). 

 

4.2.2 Hermeneutisk analys 

All analys av texter har en hermeneutisk inriktning. Man vill tolka innebörden av texten och 

kunna se det som ibland gömmer sig mellan raderna. I den hermeneutiska analysen ser man 

på tolkningen mer som problem och process. Det handlar om en djupare förståelse av textens 

mening. Med en kombination av förklaring och förståelse av en text kan den hermeneutiska 

analysen hjälpa forskaren att tolka texten. Genom denna analysmetod kan man se hur 

tolkningen kan skifta beroende på läsaren och på sammanhanget. Även här presenterar 

författaren en mängd frågor som vi, som analytiker, kan ställa till oss själva och försöka 

besvara för att undersöka artiklarna. Dessa kategorier är läsning, tolkning och tillämpning. 

Man kan även titta på kategorierna problem och tolkningspotential vilket vi valt att inte göra 

då vi inte finner det relevant för vår studie (Hellspong 2001:160-167). 
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När vi först läser en text kan den verka självklar och utan något egentligt behov av djupare 

textanalys. Men det är när vi gör just denna hermeneutiska analys, genom att aktivt söka efter 

mening och kontext, som vi kan hitta det underliggande syftet. Hellspong nämner exempel på 

hur man kan tillämpa denna analysmetod på en reklamannons. I detta fall handlar det om en 

annons för hudvård. Med ett påstående som att företaget är ”landets ledande hudvårdsserie” 

kan man som läsare ta det som en självklarhet. Men vad menar man egentligen med det? Det 

är en definitionsfråga som man som annonsör kan utnyttja (Hellspong, 2001: 256-257). 

 

I både den retoriska och hermeneutiska analysmetoden presenterar Hellspong en frågeguide 

som stöd till analysen. Dessa frågor har använts som ett analysverktyg för att hjälpa oss att 

förstå texterna på bästa sätt. Vi har valt ut ett antal frågor som vi sedan har tillämpat till just 

vår studie och anpassat till vår undersökning (bilaga 1). 

       

4.3 Metodkritik och etik 
Att analysera texter och en allmän diskurs kan innebära vissa svårigheter att förhålla sig 

objektivt till undersökningsmaterialet. Det är lätt hänt att man lägger in personliga åsikter och 

att man väljer att läsa texten på ett visst sätt. Därför valde vi att ta hjälp av ett antal 

textanalysfrågor som verktyg och för att kunna guida oss i vår analys. I vår empiri har vi 

citerat tidningsartiklar och krönikor på ett flertal ställen. Där har vi valt att inte rätta 

eventuella stavfel utan vi har valt att framställa texterna på exakt samma sätt som de 

publicerades i de tryckta versionerna. Uppsatsens ämne är ett politiskt laddad sådant. Med det 

sagt vill vi klargöra att vi har försökt förhålla oss och ge en sådan neutral och objektiv bild 

som möjligt, med reservation för att båda författarna till uppsatsen tillhör en vi-grupp. 

 

4.4 Avgränsningar 
Granskningen av framställningen av Breivik och Abdulwahab och deras respektive 

terrorattentat är avgränsat till två kvällstidningar. Vi har granskat Aftonbladet och Expressens 

trycka nyhetsartiklar inom de två första dagarna efter dådet. Dessa terrordåd tog stort plats i 

massmedia och för att vår undersökning inte ska bli alldeles för stor har vi därför avgränsat 

oss till två terrordåd i två tidningar. Av samma anledning har vi inte heller gått djupare in på 

den generella framställningen av brottslingar beroende på grupptillhörighet. 
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5. Empiri 
Här presenteras utdrag ifrån de artiklar och krönikor som är relevanta till undersökningens 

syfte och forskningsfrågor. Materialet kommer från Aftonbladets och Expressens tryckta 

tidningar och det är den första och andra dagen efter dådet som vi har tittat på. Vi har fått 

fram mer material på Anders Behring Breiviks dåd eftersom det skrevs mer om det. Detta 

beror dels på dådets jämförelsevis stora omfattning, och att Breivik hade skrivit en mycket 

omfattande dagbok som tidningarna kunde ta del av. Taimour Abdulwahab lyckades bara 

döda sig själv vilket gjorde dådet blev mindre omtalat jämfört med Breivik som dödade 77 

människor. Vi anser dock att vi fått en god bild av hur båda terrorister har framställts och 

skillnaden har inte påverkat undersökningen negativt. Empirin är uppdelad efter terrorist, 

vilken dag och vilken tidning det var som skrev texten. Artiklarna och krönikorna presenteras 

i tidningarnas kronologiska ordning.  

 

5.1 Taimour Abdulwahab 

5.1.1 Aftonbladet, 2010-12-12 

Den 11 december 2010 skedde Sveriges första självmordsbombning i centrala Stockholm. 

Dagen efter självmordsbombningen pryds Aftonbladets förstasida med rubriken ”Han 

misstänks vara självmordsbombaren i Stockholm” och visar en censurerad bild av den 

misstänkta terroristen (Aftonbladet, 2010:1). Rubriken på sida 14-15 pryds med texten 

”Religiös och arg”. I artikeln skrivs ett porträtt om självmordsbombaren som Aftonbladet 

väljer att inte namnge. Bilden på honom är även censurerad. I porträttet intervjuas 

barndomsvänner till den misstänkte som ger sina bilder av honom under skoltiden. Vännerna 

beskriver honom som att han ”… hade svårt att hitta sin plats i samhället, under en period 

hamnade han i mycket slagsmål och annan skit” (Aftonbladet 2010:1). 

 

Vidare uttrycker de att den misstänkta terroristen lugnade ner sig under gymnasiet och hade 

bra betyg. Han beskrivs även som en kille som tyckte om att festa, hade lätt för att träffa tjejer 

och alltid stod upp för sin sak. Vänner märkte att det var under den här tiden han började 

intressera sig mer för religion och började uttrycka radikala religiösa åsikter på sin 

Facebooksida. Bland annat spred den misstänkte terroristen åsikter om kriget i Irak, 

uppmanade till bojkott av Danmark och uttryckte ett förakt mot shiamuslimer då han själv var 
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sunni. Ingen säger sig ha trott att han kunde bli självmordsbombare trots att ”… flera av 

vännerna känt till att mannen blivit allt mer religiös” (Aftonbladet, 2010:1). 

 

5.1.2 Expressen, 2010-12-12 

Dagen efter terrordådet rubriceras Expressens förstasida med ”Terrorexperter befarar: Fler 

självmordsattacker mot Sverige i julhandeln” (Expressen, 2010:1). På sida 8 skriver 

Expressen i rubriken ”Här når terrorn Sverige” (Expressen, 2010:1). Expressen skriver på sida 

18 om tidigare terrorattentat som Sverige har varit med om. De skriver att ”Sverige har varit 

relativt förskonat från blodig terrorism genom åren”. Sedan redogör de för Martin Ekenbergs 

bombattentat tidigt 1900-tal och tar upp andra exempel på terrordåd som Sverige var med om 

på 70-talet av bland annat jugoslaviska terrorister och västtyska, radikala 

vänsterextremistgrupper (Expressen, 2010:1).  

 

I en krönika på sida 19 som får plats bredvid föregående artikel om tidigare terrordåd skriver 

utrikesreporten Mats Larsson om självmordsbombningen och inleder med ”Den 11 december 

2010 blev dagen då terrorn slutligen kom till Sverige”. I krönikan skriver Larsson om vilket 

misslyckande dådet var och jämför dådet med en brittisk komedifilm som skildrar 

amatörmässiga jihadister som planerar ett terrordåd. Vidare förklarar Mats Larsson att det 

sista extremisterna vill ”… är att bli förlöjligade och utskrattade” (Expressen, 2010:1).     

 

5.1.3 Aftonbladet, 2010-12-13 

Två dagar efter terroristattacken i Stockholm rubriceras Aftonbladet förstasida med 

”Terroristen från Tranås”. I underrubrikerna står det att han växte upp i en småstad, hade bra 

betyg och var trebarnsfar. Förstasidan pryds även med en bild på terroristen och han namnges 

som 28-åriga Taimour Abdulwahab (Aftonbladet, 2010:2). 

 

På sida 8 presenterar Aftonbladet ett porträtt på Taimour Abdulwahab där de skriver, som 

tidigare nämnt, gamla klasskamraters syn på hur han var under skolgången (Aftonbladet, 

2010:2). Vidare beskrivs Abdulwahab på sida 9 som glad och lättsam av en person och av en 

annan som principfast med en hård vilja vilket kunde leda till konflikter. Den senaste 

gymnasiekamraten han träffade, träffade han fyra år innan dådet. Denne var förvånad över 

dådet, men tillägger ”Det förvånar mig ändå inte att han hamnade i nån skit”. Artikeln 
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beskriver sedan hur Abdulwahab flyttade till Luton, England år 2001 och en granne säger att 

det ”… känns så märkligt att han skulle göra något sådant här. Jag kan inte tro det” 

(Aftonbladet, 2010:2).  

På sida 10 skriver Aftonbladet att Luton kallas för ”terrorismens näste” och redogör för de 

etniska grupperna i Luton där 15 % beskrivs som muslimer och 61 % etniska britter. 

Aftonbladet skriver att det fanns tecken på att Abdulwahab började visa en alltmer extrem 

religiös livsstil då han på en muslimsk dejtingsida sökte en andra hustru (Aftonbladet, 

2010:2). På sida 11 är Abdulwahabs vänner överens om att han måste radikaliserats under sin 

tid i England. De talar om att Taimours fru inte hade slöja första gången de träffade henne, 

men att hon hade det andra gången (Aftonbladet, 2010:2). På sida 17 jämför Peter 

Kadhammar Taimour Abdulwahab med Lars Tingström, en terrorist från Gotland som 

sprängde bomber runt om i Stockholm på 80-talet. Kadhammar skriver att poliserna inte hade 

någon ”... tanke på att varna allmänheten för gotlänningar”. Direkt efter ställer han sig frågan 

om allmänheten nu ska ”… akta sig för unga män bördiga från Mellanöstern?”. Sedan skriver 

han att Sverige uppfattas i den tredje världen som ett land utan alltför starka inre spänningar 

och ställer sig frågan om det är slut med det nu ”Har även vi ghetton som växer sig så stark att 

den föder självmordsbombare?”. Avslutningsvis skriver Kadhammar att Tingström är ”… 

sannolikt den farligaste terrorist vi haft i Sverige.” (Aftonbladet, 2010:2).      

 

5.1.4 Expressen, 2010-12-13 

Den andra dagen efter dådet skriver man på sida 2 i ledaren om självmordsbombaren. Man 

skriver att ”Attentat av det slaget genomförs sällan av enskilda individer”. Man fortsätter att 

skriva om det hotmejl som han skickat och som nått Säpo och Tidningarnas Telegrambyrå där 

han skrivit att han har ”… besökt Mellanöstern ’för jihad’. Det är ingen nyhet att svenska 

radikala islamister har internationella förblindelser”.  Man skriver att man, i en ljudfil, hör den 

misstänkte säga att ”svenska barn, döttrar, bröder och systrar ska död som straff för att 

Sverige deltar i kriget i Afghanistan, och för att ’grisen’ Lars Vilks har avbildat profeten 

Muhammed”. Vidare skriver Expressen att hans främsta syfte verkar vara att skapa en 

konflikt mellan muslimer och Sverige (Expressen 2010:2). På sida 18 skriver Expressen att 

alla Abdulwahabs vänner var överens om att det var i Luton förvandlingen skedde, ”Han lärde 

känna en egyptisk imam i en moské i Luton”, berättar familjens vän. Vidare skriver Expressen 
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att han hade sparat skägg då han flyttade tillbaka 2005 och började leva ett mer tillbakadraget 

liv samt brutit kontakten med sina gamla vänner (Expressen 2010:2).     

 

 

 

 

 

5.2 Anders Behring Breivik 

5.2.1 Aftonbladet, 2011-07-23 

Attackerna på Utøya och i Oslo skedde fredagen den 22 juli 2011. Dagen efter presenteras 

Anders Behring Breivik i tidningarna som den misstänkte terroristen. Aftonbladets förstasida 

pryds av en bild på Breivik och rubriken ” Han skjuter på ön. Bilden på massakern”. Under 

bilden på Breivik står det att han hade högerextrema åsikter (Aftonbladet, 2011:1). På sida 20 

i samma tidning kommer den första mer ingående presentationen av Breivik. Där citerar man 

Breivik från ett antal forum på internet där han uttrycker ett stöd för nationalismen. Man har 

undersökt hans bakgrund genom att titta på hans Facebooksida. Där fastställer man att han 

presenterar sig själv som påläst, politisk konservativ och att hans intressen involverar ”… 

jakt, litteratur, klassisk musik, Winston Churchill och dataspelet World of Warcraft”. I 

artikeln skriver man att han under de senaste åren har ”… varit aktiv på islamfientliga 

nätsidor och han har i olika inlägg sagt att han stödjer nationalismen, och har kritiserat det 

mångkulturella samhället”. Man väljer också att titta på Breiviks aktivitet på annan social 

media (Aftonbladet, 2011:1). 

 

På sida 31 i samma tidning skriver Wolfgang Hansson, som är reporter och nyhetskrönikör på 

Aftonbladet, en text med rubriken ”Norge har fått sitt eget 11 september”. Där redogör han 

för likheterna mellan det aktuella dådet i Norge och attentatet mot flera mål i USA den 11 

september 2001, vilket han upplevde på plats i New York. Han skriver att det, vid tidpunkten 

för krönikans författning, inte finns någon vetskap om vem eller vilka som ligger bakom 
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dåden men han skriver ”Ytligt sett bär det prägeln av ett islamistiskt dåd”. Breivik var utklädd 

till polis när han steg iland på Utøya och Hansson skriver ”Att klä ut sig i polisuniform och 

döda fienden är högsta mode bland talibanerna i Afghanistan”. Han poängterar norska insatser 

i Afghanistan och Libyen, att Norge är med i Nato samt att Norge har många invandrare från 

Pakistan och Afghanistan och att en del av dem är missnöjda. Han fortsätter: ”Mot det kan 

tala att den man som gripits är etnisk norsk. Han kan gå islamisternas ärenden men det kan 

lika gärna vara något helt annat som ligger bakom. Han kan vara en norsk extremist eller en 

galen ensling som känt sig illa behandlad av myndigheterna, och som läst på islamistiska 

hemsidor på nätet hur man tillverkar en bomb” (Aftonbladet, 2011:1). 

 

5.2.2 Expressen, 2011-07-23 

Expressens förstasida dagen efter dådet pryds av rubriken ”Han dödade 80 unga på skräckens 

ö” med underrubrikerna ”Anders, 32, högerextrem, frimurare” (Expressen, 2011:1). I ledaren 

på sida 2 så skriver man om att gärningsmannen sent på attentatskvällen blivit identifierad 

som en norrman med högerextrema åsikter vilket då ska ha gjort att de första teorierna fallit. 

Teorier som spekulerade i att ”… Norge har fått betala ett pris för sitt Nato-medlemskap eller 

att det var en hämnd mot västvärlden för dödandet av Usama bin Ladin”. Man fortsätter att 

tala om Norges framtid. ”Om det verkligen är inhemska, ’blonda’ högerextremister som har 

begått de horribla dåden i Norge, lär en svår identitetskris följa”. Ledaren avslutas med en 

kort diskussion om de destruktiva konsekvenserna av den senaste terrorismen, ”… den 

överallt ökande främlingsfientligheten, demoniseringen av muslimer och de murar som byggs 

mot flyktingar”. Sedan fortsätter man med att säga att dådet inte verkar ”… bjuda på något 

enkelt ’vi mot dem’, inget ’det ligger i deras i kultur’”. Skribenten uppmanar i slutet 

västvärlden att oftare ställa frågan till sig själv ”… vad är det vi inte vill se för problem i vår 

egen kultur?” (Expressen, 2011:1).  

 

På sida 6 och 7 frågar sig Karin Olsson varför det var just Norge, och tidigare Sverige, som 

blev attackerat och inte Danmark. När den danska regeringen stod upp för yttrande- och 

tryckfriheten under karikatyrkrisen kokade det”. Hon avslutar med att skriva att det krävs mer 

än säkerhetspoliser och experter på extremism för att förklara de fasansfulla handlingarna. 

”Det behövs också de som försöker att begripa människan som sådan” (Expressen, 2011:1). 
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På sida 12 i Expressen, dagen efter dådet, beskrivs Breivik som en högerextremist med ett 

starkt hat mot islam. Man berättar att han är medlem i frimurarorden och har uppnått tredje 

gradens status. Enligt Expressen har han varit utan inkomst de senaste fem åren och tidigare 

varit okänd för polisen bortsett från att ha dömts för ett trafikbrott för tio år sedan. En 

barndomsvän beskriver honom som ”… nationalist och islamfientlig”. Man har tittat på hans 

aktivitet på olika nätsidor där han har skrivit att ”… politik i dag inte handlar om kapitalism 

mot socialism utan att kampen står mellan nationalism och internationalism” (Expressen, 

2011:1). På sida 15 har man publicerat en artikel utifrån en intervju med tidigare grannar med 

rubriken ”Grannen: Han brukade aldrig hälsa på oss – jag tyckte det var konstigt”. Grannarna 

beskriver hans mamma, som han bodde med, som en fin och trevlig person som tog hand om 

honom ekonomiskt (Expressen, 2011:1).  

 

Mats Larsson på Expressen skriver på sida 29 om jämförelsen mellan dådet i Norge och den 

svenska självmordsbombaren Taimour Abdulwahab som slog till på Drottninggatan. Han 

skriver att det senare var ett dåd med direkta kopplingar till internationell, islamistisk 

terrorism och att det var ett svar på bland annat den svenska insatsen i Afghanistan. ”Men får 

vi tro på uppgifterna från den norska polisen i natt, så verkar gårdagens illdåd ha haft andra 

motiv”. Han skriver att det ”… ser istället ut att vara en ensam galnings verk. En 

högerextremist med sådant hat…”. Larsson skriver att Breivik inte behövt söka länge för att 

få inspiration eftersom de senaste åren varit så fulla av terrordåd. Han avslutar artikeln med 

meningen ”Men det är också en nyttig påminnelse om att allt terrorhot inte kommer från 

islamistiskt håll” (Expressen, 2011:1). 

 

5.2.3 Aftonbladet, 2011-07-24 

Två dagar efter dådet pryds Aftonbladets förstasida av rubriken ”32-årige Anders dagbok om 

massmordet” och ett antal underrubriker, bland annat hur Breivik ”Tog sabbatsår för att spela 

’World of Warcraft’” (Aftonbladet, 2011:2). I ledaren på sida 2 väljer man att referera till en 

rapport från den brittiska tankesmedjan Demos. Aftonbladets ledare lyfter fram en central del 

av rapporten i texten. ”Enligt forskarna håller idén om att vara utsatta för en konspiration ihop 

extremisterna, och knuffar instabila individer i en alltmer våldsam riktning” (Aftonbladet, 

2011:2).  
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På sida 8 börjar man presentera delar av Breiviks dagbok som han har fört sedan 2002. 

Aftonbladet skriver ”Fram träder bilden av en ensam – men målmedveten man”. De fortsätter 

att lyfta fram hur han antecknade sina planer. ”Där dokumenterade han i princip varje steg 

han tog, vapenköp, bombingredienser, och hur han tränade sig in i faser mot sina dåd”. Ett 

utdrag från hans anteckningar handlar om hans favoritresmål Budapest och hans resor dit med 

sina vänner. De skriver att han lovordar landet och dess kvinnor men att han hela tiden har sin 

plan i bakhuvudet. ”… typiskt att jag måste undvika relationer på grund av mitt uppdrag”. 

Aftonbladet lägger fram delar i hans dagbok som handlar om hans relationer till sina vänner 

och hur han inte har berättat för dem om sina högerextrema åsikter. De skriver att han har 

uttryckt att det känns jobbigt när hans vänner frågar om hans privatliv och varför han aldrig 

hittar någon tjej, vilket tvingar honom till lögner. Aftonbladet skriver sedan ”2010 och framåt 

blir anteckningarna allt mer målmedvetna Behring Breivik planerar sina dåd i detalj”. 

Artikeln fortsätter med utdrag där Breivik funderar över framtiden efter dåden. Han 

spekulerar i hur världen, media och hans familj kommer hata honom. ”De kommer att kalla 

mig rasist, fascist och Nazi-monster, som de alltid gör med alla som är emot multikulturalism, 

kulturell marxism” (Aftonbladet, 2011:2). 

 

I en annan artikel på sida 11 fortsätter beskrivningen om Breivik som person och hur han 

förberedde sig. ”Han pumpade sig full med steroider”. Förutom presentationen av precisionen 

i hans planering lyfter man fram hur han delade med sig av sina känslor. Han säger sig vara 

utmattad och han uttrycker en rädsla för att något ska gå fel (Aftonbladet, 2011:2). Uppslaget 

på sida 12-13 har rubriken ”Lätt att möta döden om man är vid gott mod” och är en 

sammanställning av citat från Breiviks dagbok som handlar om hans planering, hans privatliv 

och hans tankar på politik och dådet. De visar citat där han är mycket noggrann och hur han 

inte lämnar något åt slumpen. En del av citaten handlar om hans träning och förberedelse, 

både psykiskt och fysiskt. Även ett citat om religion finns med i sammanställningen. ”Jag bad 

för första gången på väldigt länge i dag. Jag förklarade för Gud att såvida han inte ville att 

marxist-islamistiska alliansen och islamister skulle ta över europeisk kristendom helt och 

hållet inom de kommande 100 åren måste han säkerställa att krigarna som kämpar för den 

europeiska kristendomen ska härska” (Aftonbladet, 2011:2). 
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På sida 16-17 har man en artikel baserad på intervjuer med tidigare klasskamrater. Rubriken 

på sidan lyder ”Vännen: Han var väldigt annorlunda”. Vännerna använder ofta ord som 

”enstöring”, ”utanför” och ”speciell kille” i sina beskrivningar om honom i unga år. Man 

berättar att han hade politiska vänstersympatier och att hans familj inte hade det så gott ställt. 

De berättar att de minns honom som en person som var väldigt målmedveten. ”När han 

bestämde sig för något, gick han fullständigt in i uppgiften”. Han betecknas av vännerna som 

stillsam och skötsam i skolan. Man skriver om hans tidiga politiska karriär där en ledande 

person inom ungdomsförbundet säger att ”mitt intryck var att han var tryggast bakom en 

dataskärm” (Aftonbladet, 2011:2).  

 

På sida 17 skriver Jan Guillou en krönika där han beskriver sina initiala känslor när han fått 

höra om att ett attentat utförts som en isande skräck. ”Några satans förbannade islamistiska 

idioter, vettvillingar eller rena knäppgökar, hade genomfört det som fremskrittspartister och 

sverigedemokrater önskat mest”. Guillou argumenterar för att attityden i media hade varit 

annorlunda om attentatsmannen hade varit muslim. Enligt honom så skulle media sagt att vi 

har varit för slappa, att våra terrorlagar måste skärpas och att avlyssningen måste intensifieras. 

”Men istället blev det tyst. Därför att gärningsmannen visade sig vara icke en islamistisk 

galning, som självsprängaren i Stockholm, utan en galning som hörde hemma politiskt bland 

sverigedemokrater och framskrittspartister, en man som beslutat göra någonting för att rädda 

sitt land från den pågående smygislamiseringen, massinvandringen och kulturförfallet. 

Dessutom var han blond och blåögd, mer än tio år medlem i Fremskrittspartiet och lystrade 

till ett ordentligt norskt namn”. Han ifrågasätter hur reaktionerna hade varit om ”… galningen 

hetat Ali Hassan Al Bakr och sagt sig bedriva heligt krig i Guds namn?” (Aftonbladet, 

2011:2).  

 

På sida 30 har man en slags expertpanel som svarar på frågor om Breivik och dådet. Jerzy 

Sarnecki, professor i kriminologi, får frågan om vem som utför sådana här dåd och svarar att 

det är personer med en stark övertygelse i kombination med personliga egenskaper. 

Övertygelserna varierar enligt Sarnecki. ”Nu lever vi i en tid där invandring och islam 

diskuteras väldigt mycket, men för 25-30 år sedan hade det sannolikt rört sig om 

vänsterextremism i stället” (Aftonbladet, 2011:2).  

 



Uppsats  Adam Lidman 

Sociologi C  Johan Rönninger 

  

 25 

5.2.4 Expressen, 2011-07-24 

Expressens förstasida två dagar efter dådet pryds av rubriken ”Mördarens egna ord: Därför 

dödade han 92” (Expressen, 2011:2). På sida 2 skriver ledarskribenten Ann-Charlotte Marteus 

om hur sverigedemokraten Kent Ekeroth, på Twitter, antar att det var en islamist som utfört 

dådet innan det framgick att det var Breivik. Hon skriver om hur man försöker förstå och 

inkludera brottslingen ”så länge brottslingen är en av oss”. Ann-Charlotte förklarar vidare att 

glipan mellan oss och dem ökar när någon i dem-gruppen utför ett terrordåd (Expressen, 

2011:2). 

 

På sida 12 skriver Expressen att det var ”Hatet som drev 32-åringen”. I artikeln framgår det 

att det främst är det multikulturella samhället, feminism, socialism, FN, EU och politiskt 

korrekthet (Expressen, 2011:2). Therese Christansson skriver på sida 19 att Breivik kopierade 

fundamentalistiska muslimers attackstrategi och åsyftar till att först spränga en bomb ”… i 

närheten av maktens folk” för att avleda polisen, och sedan göra maximal skada på en annan 

plats medan fokus ligger på platsen som bomben sprängdes vid. Hon skriver ”Tänk att en 

högerextremist inte kan komma på en egen strategi utan måste kopiera fundamentalistiska 

muslimer som han hatar mest av allt" (Expressen, 2011:2). 

 

På sida 32 skriver Expressen om svenska tjejer som festade med Anders Behring Breivik på 

den norska skidorten Hemsedal, en av tjejerna förklarar honom som ”… lite blyg och 

tillbakadragen”. I samma artikel skriver en granne till Breivik att hon är ”… chockad, men 

inte förvånad” över att Breivik kunde utfört dådet (Expressen, 2011:2). I samma artikel på 

sida 33 beskriver en kvinna som kände Breivik honom som en ”… smart, sympatisk och stilig 

man”. En vän till honom beskriver honom som ”… väldigt speciell. Han drog sig undan 

ibland. Vad jag vet har han inte haft någon flickvän” (Expressen 2011:2). På sida 34 förklarar 

en annan bekant att ”Han måste ha fått en riktig knäpp, blivit helt galen”. Vidare skriver 

Expressen om Breiviks relation till sin far som var en diplomat och bodde utomlands. 

Breiviks föräldrar skilde sig efter några års äktenskap och modern flyttade tillbaka till Norge 

med Anders. Breivik har i vuxen ålder ”… uttryckt att han inte klandrar sin far för något, även 

om han hade velat ha mer kontakt med honom”. Expressen skriver att Breivik publicerat ”. . . 

grovt främlings- och islamfientliga inlägg” på sin tidigare Facebooksida. Han skapade även 

en ny Facebooksida med bilder som ser ut att vara tagna från en fotostudio där Expressens 
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bild av dem är ”. . . en iscensättning av bilden han vill att världen ska få av honom efter 

terrordåden och massmorden” (Expressen, 2011:2). 

 

På sida 35 skriver Expressen att ”Under hela högstadietiden såg vännerna aldrig Anders 

Breivik tillsammans med någon flickvän”. En gammal klasskamrat förklarar honom som 

duktig och skötsam, en annan som lite en av nörd och opopulär bland tjejerna. Expressen 

skriver att Breivik började styrketräna i tonåren, och att det blev något av en besatthet. 

Klasskamraten Michael Tomala påstår att ”Han var väldigt extrem i det han tog sig för”. 

Vidare förklarar andra barndomsvänner att Breivik blev mer och mer innesluten med åren 

(Expressen, 2011:2). Expressen skriver på sida 36 att Breivik börjat vissa intresse för 

högerextremistiska miljöer. Vidare beskrivs han som en uppskattad medarbetare på ett 

callcenter ”Han var en serviceinriktad person” (Expressen, 2011:2). På sida 37 skriver 

Expressen att Breiviks ideologiska förvandling ”. . . tycks ha tagit verklig fart de senaste 

åren”. Han beskriver sig själv som konservativt kristen och uppvisade ett starkt hat mot 

socialdemokraterna, invandringen och islam (Expressen, 2011:2). 
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6. Analys 
För att få svar på våra forskningsfrågor har vi gjort en analys baserat på frågemallen (bilaga 1) 

som presenterats i metodkapitlet. Frågorna har fungerat som en utgångspunkt i analysen och 

sedan presenterats i en retorisk analys och en hermeneutisk analys. Eftersom inte varje fråga 

från mallen är aktuell för vår undersökning har vi valt att baka in det som varit relevant för 

studien i analysen. Hela empiriavsnittet har analyserats, och ett par exempel tas upp för att 

förtydliga analysen. 

 

6.1 Retorisk analys 
Vad gäller den retoriska analysen ser vi på vad författaren försöker förmedla, vare sig det är 

en artikel eller en krönika. Framför allt har vi analyserat den persuasiva strävan, vilka känslor 

texterna försöker framhäva och vilka uttrycksmönster vi kan se. Vi utgår ifrån frågemallen 

som presenterades i metodkapitlet.  

 

I texterna som vi har analyserat återfinns både artiklar och krönikor där krönikörerna har en 

tydligare subjektivitet, medan artiklarna försöker förhålla sig så objektivt som möjligt. Trots 

tidningsartiklarnas försök till objektivitet är det ändå tidningen som bestämt dagordningen 

vilket i förlängningen betyder att man inte kan förneka en viss subjektivitet.  

 

Krönikor som skriver om Taimour Abdulwahab har en persuasiv ton av att avdramatisera 

dådet. Bland annat tillskrivs Abdulwahab attribut som misslyckad och den tidigare terroristen 

från 80-talet Lars Tingström som farligare. Den gemensamma signalen som sänds ut är ett 

försök att hämma starka motreaktioner med sina respektive försök att förminska dådet. 

Priming är en konsekvens av dagsordningseffekten, och med attributen de använder i sina 

respektive texter, vill de hämma associationen mellan outsidergruppen Abdulwahab tillhör 

och terrorist eller fara. Krönikorna kan tänkas fungera som ett verktyg för att hejda eller 

åtminstone styra skvallret på ett sätt som inte stigmatiserar eller tillskriver ett lågt moraliskt 

värde hos outsidergruppen. Tvärtemot krönikörernas försök att förminska dådet står det på en 

av förstasidorna i Expressen att terrorexperter befarar fler självmordsattacker mot Sverige i 

julhandeln. Förstasidan är det första läsarna ser och en viktig del av dagordningen. Att koppla 

ihop risken för framtida terrordåd med julhandel kan skapa en oro som leder till skvaller. Det 
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är denna typ av sensationalism som Rohner och Frey åsyftar i sin artikel Blood and Ink! The 

common-interest-game between terrorists and the media som handlar om det ömsesidiga 

beroendet mellan terrorism och media. Rädslan som förstasidan kan tänkas skapa både säljer 

tidningar och sprider skräcken som terroristerna önskar. Detta visar på vilket ansvar 

journalisterna bär på i sin rapportering. Raphael Cohen-Almagor föreslår i sin artikel Media 

Coverage of Acts of Terrorism: Troubling Episodes and Suggested Guidelines ett antal 

riktlinjer som journalister bör följa i sin rapportering. Sådana riktlinjer kan hjälpa 

journalisterna att inte göra skada när de gör sina jobb.    

 

I krönikorna som skrevs om Anders Behring Breivik finns det en persuasiv strävan att 

kommunicera till läsaren att även terrorn finns inom den etablerade gruppen, det vill säga en 

etnisk norsk man. Det finns en uppmaning att reflektera inom den egna gruppen. I 

tidningsartiklarna exkluderar de Breivik från den etablerade gruppen. De ger en bild av att 

han är en enstöring och en udda person. Persuasivt försäkras läsaren om att det handlar om en 

enskild individ hos de etablerade, och inte är en trend hos gruppen jämfört med 

outsidersgruppen. Vi ser en moralisk differentiering här där man försäkrar att den etablerade 

gruppen inte tappar sitt höga moraliska värde.  

 

Jan Guillou har en persuasivt hätsk ton och riktar en kritik mot mediernas attityd gentemot 

dådet. Han menar att om den gripne tillhört en outsidergrupp hade tonen varit hätskare, men 

istället blev det tyst. Han framhäver vilka stora maktskillnader som finns mellan de etablerade 

och outsidergruppen, den är så pass stor att det inte går att motstigmatisera de etablerade.        

 

Abdulwahabs vänner beskriver hans uppväxt och där får man en bild av en kille som dels var 

social och utåtriktad, men även präglad av konflikt med slagsmål och hade svårt att komma in 

i samhället och bli en de av de etablerade. Att Abdulwahab var en outsider och inte tillhörde 

de etablerade förstärks när tidningen ger en förenklad förklaring av hans förvandling. Det 

rapporteras att han radikaliserades i Luton av en imam, att han odlade skägg och att hans fru 

började bära slöja. Genom att koppla dessa typiska muslimska attribut till att förklara 

radikaliseringen så stigmatiseras hela religionen och bidrar till att det uppstår priming. Som 

Powell tar upp i sin artikel Framing Islam: An Analysis of U.S. Media Coverage of Terrorism 
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Since 9/11 kan vi se skillnader i hur terroristerna framställs. Breivik är enstöringen, medan 

Abdulwahab blir länkad till grupper och organiserad terrorism.       

 

I en krönika skrivs det att terrorn slutligen kommit till Sverige. Artikeln bredvid tar dock upp 

tidigare terrordåd i Sverige. Skillnaden är att detta dåd utfördes av en islamist. Islamism och 

terror blir här associerade med varandra och fungerar som en subtil mekanism. Att krönikören 

först nu kopplar ihop terror med Sverige trots tidigare dåd tyder på en moralisk differentiering 

där man får känslan av att islamister har monopol på terrorism. Detta stärker Powells tankar 

kring skillnaderna i framställningen av terrorister. Trots att Sverige tidigare har drabbats av 

terrordåd introduceras terrorism som något nytt när det utfördes av en islamist.          

 

Krönikörerna skriver om Anders Behrings Breiviks dåd och nämner ofta islamistisk terror 

trots att man vet att den som greps är etnisk norsk. Kopplingen mellan islamism och terrordåd 

är så pass stark att man kan misstänka att det finns en stark priming hos författarna där de per 

automatik kopplar ihop ideologin med terrorism. Gemensamt har de skiljt mellan etablerade 

och outsiders där den gripna Breivik tillhör de etablerade och muslimska terrorister tillhör 

outsidergruppen. Trots att den skyldige tillhör den etablerade gruppen, skvallrar man om 

outsidergruppen. Exempelvis tillskrivs outsidergruppen ett ansvar då en krönikör skriver att 

Breivik kan ha lärt sig om bombtillverkning på islamistiska hemsidor. Med detta tillkommer 

stigmatisering mot gruppen och det sker en moralisk differentiering som ofta är ihopkopplat 

med skvaller. Tidningarna talar inte om någon trend med terrorister inom den etablerade 

gruppen, däremot skickas signaler att vem som helst mitt bland oss inom de etablerade kan 

vara en framtida terrorist. Man ställer sig frågan vad det kan vara för problem i den egna 

kulturen och hur den kan föda fram en sådan individ. Till skillnad från Elias och Scotsons 

teori om skvaller som en mekanism att upprätthålla maktskillnaderna mellan de etablerade 

och outsidergruppen föder frågan fram en motsatt effekt. Uppmaningen att reflektera över vi-

gruppen internt kan fungera som ett medel att dämpa eller motverka gapet mellan de 

etablerade och outsidergruppen.  

 

6.2 Hermeneutiska analysen 
Vad gäller den hermeneutiska analysen har vi som läsare tolkat artiklarna och krönikorna. 

Framför allt har vi tolkat vilka tankar texterna födde hos oss, underförstådda slutsatser och 
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förståelser och textens känsla för områden den inte själv tar upp. Vi utgår ifrån frågemallen 

som presenterades i metodkapitlet och som finns i sin helhet i bilaga 1.  

 

Tidningarna framställer terrordåden och terroristerna olika. Powell skrev om hur dåd som är 

utförda av terroristers som inte är muslimer oftast förklaras av den enskilda individen 

psykiska ohälsa medan terrorister som är muslimer kopplas ihop med grupper. Breiviks 

attentat tillskrivs inte grupperna han kan tänkas tillhöra, utan man talar om den psykologiska 

profilen hos honom och försöker förstå sig på den. Att individualisera Breivik som terrorist 

gör att de etablerade som grupp avskrivs ansvaret för dådet. Taimour Abdulwahabs dåd 

kopplas ihop med honom och den outsidergrupp han tillhörde, det vill säga honom som 

islamist. Hans dåd ses utifrån ett makroperspektiv där hans grupps ideologi sätts i förgrunden 

och personen Taimour i bakgrunden. En rubrik pryds med texten ”Religiös och arg”. Med den 

rubriken innefattas inte bara islamism utan hela religionen islam. Stigmatiseringen som kan 

uppstå mot religionen riskerar att öka på klyftan mellan de etablerade och outsidergruppen. 

Anders Behring Breiviks dåd kopplas ihop med vem han var som person och psykologin som 

drev honom till detta. Hans dåd ses utifrån ett mikroperspektiv där han som individ bär allt 

ansvar snarare än som en del av den etablerade gruppen etnisk norsk.  

 

En tanke som uppstod vid läsningen av artiklarna om Breiviks dåd var att det förekom en 

ständig stigmatisering av islam genom att det nämndes återkommande trots utebliven närvaro 

i händelsen. Krönikorna om Abdulwahab tillskrev honom attribut som förlöjligade och 

förminskade hans dåd. Detta kan tänkas dämpa en priming där man associerar rädsla med 

outsidergrupper som uppstår när man läser sensationella tidningsrubriker. Rubriceringen av 

artiklar sätter dagordningen. När förstasidan skriver att experter befarar mer terrorism i 

julhandeln sätts dagordningen där nyckelordet är rädsla, detta förstärker primingen. Det skrivs 

att terrorn nått Sverige i en rubrik gällande Abdulwahabs terrorattentat. Det ger en 

underförstådd bild av ett slags startskott, att det inte är en enskild unik händelse. Återigen 

glöms det bort att Sverige redan flera gånger varit med om terrorism. Primingen att terrorism 

och islamism har en stark koppling riskerar att hela gruppen muslimer blir stigmatiserade och 

tidigare grupper som varit ihopkopplade med terrorism blir alltmer bortglömda. Ett ytterligare 

exempel på denna stigmatisering är rubriken ”Religiös och arg”. 
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Det skrivs att Breivik tog ett sabbatsår för att spela datorspelet world of warcraft som en 

underrubrik på förstasidan. Det är ett attribut som tillskrivs Breivik och får stor plats. Detta 

bidrar till att kunna kategorisera honom till annorlunda. I överlag målar rubrikerna upp en bild 

av Breivik som en avvikelse ur den etablerade gruppen. Det fungerar som en mekanism för att 

behålla gruppens höga moraliska värde genom att exkludera honom ur den.  
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7. Slutsats 
I detta kapitel avser vi sammanfatta vad vi har kommit fram till och vad kan tänkas driva 

undersökningen vidare. Uppsatsen har sökt svara på följande forskningsfrågor: 

 

• Hur framställs terroristerna och deras respektive dåd i svenska kvällstidningar inom de 

närmsta dagarna efter dådet? 

• Reproducerar Aftonbladet och Expressen mekanismerna som upprätthåller vi och dem 

i sina texter, och i så fall, på vilket sätt? 

 

 

Efter att ha analyserat två dagars rapportering av Breivik och Abdulwahab har vi fått en god 

bild av tidningarnas framställning av terroristerna och deras dåd. Resultaten som trätt fram har 

varit subtila, med tydliga trender, men även med vissa inkonsekventa inslag. Vi vågar påstå 

att det finns skillnader i framställningen av terroristerna och att tidningarna till viss del 

reproducerar mekanismerna som upprätthåller vi och dem, samtidigt som det finns delar av 

tidningen som försökt göra motsatsen.  

 

Genomgående har Anders Behring Breivik framställts på ett mer individuellt plan och hans 

dåd har till stor del förklarats av psykologiska avvikelser. Fokus har legat på hans 

datorspelande, Anders som en enstöring och hans fientliga sinnelag precis som Powell skriver 

om i sin artikel om skillnaderna i framställningen. Taimour Abdulwahab och hans dåd har 

tvärtemot förklarats av mer strukturella skäl. Det ligger ett fokus på platsen och de som 

radikaliserade honom. I framställningen av hur han var som person, var det i förhållande till 

integration i samhället och huruvida han passade in snarare än hans mentala tillstånd.   

 

I framställningen av båda terroristerna och dåden finns islam och islamism närvarande. 

Abdulwahab utförde sitt dåd i islams namn, vilket öppnar och rättfärdigar den diskussionen. 

Däremot har tidningarna varit oförsiktiga i ordvalen och gör att läsaren lätt blandar ihop hela 

religionen islam, med den politiska ideologin som islamism innebär. När man inte särskiljer 

dessa attribut riskerar man att skapa priming hos läsarna vilket kan ge en stor stigmatiserande 

effekt mot en oskyldig grupp. Precis som i utredningen om integration som nämns i 

inledningen riskerar man att öka på vi och dem-klyftan, trots att man inte aktivt eller medvetet 
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gör det. I framställningen av Brevik nämns islamism väldigt mycket, trots att det var ett 

högerextremistiskt dåd av någon som ville bevara den europeiska kristna andan och stoppa 

vad han kallade ”smygislamiseringen”. En viss koppling till extremistiska islamistiska dåd 

kan man motivera, då det har varit aktuellt det senaste decenniet, men diskussionen får 

oproportionerligt stor plats. Bland annat tillskrevs de en skuld av att ha inspirerat Breivik till 

hur bomber tillverkas.      

 

Exkluderingen och inkluderingen av terroristerna i de etablerade och outsidergruppen har 

varit intressant. I Abdulwahabs fall har krönikorna förstärkt bilden av honom som en outsider 

genom att tillskriva honom en identitet som en man från mellanöstern när han bott i Tranås i 

större delen av sitt liv. Artiklarna har däremot inkluderat honom i den etablerade gruppen när 

de framställer honom som en vanlig trebarnspappa från Tranås. I Breiviks fall har krönikorna 

inkluderat honom bland de etablerade genom att uppmana de etablerade att se inåt i gruppen 

och reflektera över hur en av sina egna kan formas till en terrorist. Artiklarna förklarade 

honom som enstöring och ett särfall eller avvikelse.  

 

Forskningsfrågorna har till viss del svarats på. Vi har fått en god bild av hur de framställs, och 

till en viss del kan man hitta mekanismer som upprätthåller maktasymmetrin mellan de 

etablerade och outsiders. Det tydligaste resultatet har varit hur starkt kopplad islamism är med 

terrorism i överlag, och hur islam som religion och muslimer som individer riskerar att ta 

skada av detta. Sättet en outsider som Abdulwahab som invandrare inte ses på individnivå på 

samma sätt som en etablerad vit norsk man som Brevik visar på en tydlig moralisk 

differentiering. En etablerad galnings terrordåd måste således förklaras eftersom det är så 

ofattbart, men outsidern bara behöver ihopkopplas med sin outsidergrupp för att tillfredsställa 

förklaringen.  

 

Raphael Cohen-Almagor skrev i sin artikel om riktlinjer som regeringen borde införa för att 

journalister ska kunna på ett etiskt sätt rapportera om terrorister och terrordåd med minimal 

skada mot både gärningsmännen, offer, och grupper. Utöver journalistförbundets 

publicitetsregler (www.sjf.se) tycker vi att särskilda riktlinjer att följa vid terrorbrott kan vara 

något som bör övervägas att införa då terrordåd är extraordinära, laddade händelser. Dessa 
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riktlinjer kan tänkas reglera det gynnande samspelet mellan terrorism och medierna som 

Rohner och Frey skrev om.  

 

Arbetet har förutsättningarna för att kunna bedrivas vidare på en större skala, där mer tid och 

resurser finns för att vidare analysera tidningarnas roll i reproduceringen av Elias och 

Scotsons mekanismer. Vidare hade vi velat se kvalitativa intervjuer på hur läsarna uppfattar 

mediernas framställning. Det skulle ge en tydlig bild på vilka konsekvenser som uppstår av 

sättet tidningarna rapporterar vid terrordåd. Med större resurser kan man öka antal tidningar, 

dagar av rapportering och/eller terrordåd. En vidare fördjupning i samtliga vore intressanta.  
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Bilaga 1: 
 

Frågor inom den retoriska analysen 

 

Retorisk situation 

1. Verkar texten ha ett persuasivt syfte? Vill den framkalla ett visst gensvar? Vilket? Och 

varför, tror du? Har texten flera persuasiva syften samtidigt? Är något i så fall 

överordnat? Får det stöd av de andra? Eller finns risk för en konflikt? 

2. Vem eller vilka står bakom texten som dess sändare? Vilka intressen har sändaren i 

den aktuella frågan? Har sändaren ett namn eller en position som väcker förväntningar 

på henne?  

3. Vilken är publikens inställning i den fråga som texten tar upp? Är den enhetlig eller 

skiftande? Får texten räkna med ett motstånd? Vad kunde olika grupper av mottagare 

ha att invända mot det retoriska budskapet? 

Retoriska resurser 

1. Vilket förhållande har mottagarna till sändaren? Präglas det av förtroende, pistis? Eller 

måste sändaren värja sig mot misstro och misstankar? Hur märks det i så fall i texten? 

Gör sändaren något för att förena sig med sin publik - skapa samhörighet genom en vi-

känsla? 

2. Hur anknyter texten till publikens patos, dess känslor och attityder? Använder den 

några medel för att väcka, underblåsa, motverka eller dämpa dem?  

Retorisk process 

1. Inom retoriken är topos ett viktigt begrepp. Det står för ämnen eller teman som kan 

passa att ta upp i en text liksom för allmänsanningar, vitt spridda föreställningar och 

värderingar, som en sändare kan stödja sig på för att få gehör för sig sak. Vilka topoi 

utnyttjar texten för sitt persuasiva syfte?  

2. Vilka fasta uttrycksmönster eller retoriska figurer utnyttjar texten till stöd för sitt 

syfte? 

3. Om det är en skriven text, hur publicerades den – i vilket medium, stort uppslagen 

med mera? 
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Frågor inom den hermeneutiska analysen 

 

Läsning 

1. Stannade du upp i läsningen för att tänka kring texten? Vilka tankar födde den hos 

dig? I vad mån speglar de dina egna erfarenheter eller vad du har läst i andra texter? 

Hjälpte de dig till en bättre och rikare förståelse? 

Tolkning 

1. Rubriker kan säga mycket om textens huvudtankar. Och en innehållsförteckning ger 

en bra överblick över dem. Finner du några användbara nycklar här? 

2. Hittar du några nycklar till förståelsen i textens struktur? Är den exempelvis 

argumenterande med en tes och stödjande skäl? Kan du identifiera textens huvuddelar 

och deras funktion, så har du en viktig ledtråd till innebörden. Framgår strukturen av 

vad du vet om textens genre, som att en regeringsproposition ska inledas med ett 

yrkande?  

3. Finns det luckor i tankekedjan som du måste fylla ut för att den ska hänga ihop? Leder 

de in dig på underförstådda slutsatser och förutsättningar? Hur säkert vågar du anta 

dem? Är de rimliga med tanke på vad du vet om författaren och bakgrunden? 

Tillämpning 

1. Kan du tillämpa textens tankar på något som den inte själv tar upp? Belyser den 

kanske någon mer generell fråga om sitt direkta ämne? Är det som texten handlar om 

alltså ett särfall av något större? Eller har texten betydelse för något som angränsar till 

dess område? Eller för något mer speciellt? 


