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Abstract 
 

Author: Alexandra Liljevald 

Title: Terrorist or criminal? A content analysis of media’s portraying of two 
terrorists.  
 

The overall purpose of this essay is to contribute with knowledge about medias 
portraying. This by examining whether the two terrorists Rakhmat Akilov and 
Brenton Tarrant is presented differently in the two Swedish newspapers 
Aftonbladet and Expressen. These two terrorists were chosen because of their 
different backgrounds. It also aims to study whether the medias portrayal of the 
terrorists reproduce mechanisms between ”us and them”. The method that was 
used in this essay was a content analysis with a qualitative approach as the essay 
aims to examine the entirety of the articles and to capture the central content that 
they present.  

The theories that has been used to analyze the empirical data is Orientalism by 
Edward Said and the theory of othering. These have been used as a key to 
understand the representations.  

The result of this essay shows that the representations of the terrorists both have 
similarities and differences. The portraying of Akilov have focused on what sets 
him apart from ”us” and he is described as an individual who is a part of 
something structural. In the case of Brenton Tarrant he is presented from a 
individualistic perspective, where the attack is explained by the individual and 
not by the group.   
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1 Inledning 
Det är den 7 april 2017 och klockan ska strax slå 15.00 när en lastbil dånar ner för 

Drottninggatan i centrala Stockholm. Bakom ratten sitter 39 år gamla Rakhmat Akilov 

som drygt ett år senare skall komma att dömas till livstidsfängelse. Han döms till 

terroristbrott, 119 mordförsök och fem mord och hans handlingar har beskrivits som det 

grövsta brott som någonsin begåtts i Sverige (SVT, 2018a). Motivet bakom dådet sägs 

vara att ta livet av svenska medborgare, detta i linje med den kamp som Islamska staten 

för (Metro, 2018a).  

Två år senare, den 15 mars 2019 attackeras två moskéer i Christchurch i Nya Zeeland 

under den muslimska fredagsbönen. Den misstänkte gärningsmannen är den 28 år gamla 

Brenton Tarrant. Under de två attackerna dödas 50 personer och gärningsmannen 

publicerar en text en kort tid innan attacken sker där han beskriver sina motiv till dådet. 

Han menar att dådet har rasistiska motiv och kan ses som en hämndaktion mot bland 

annat terroristattacken på Drottninggatan i Stockholm (SVT, 2019a). 

Uppsatsen tar avstamp i det faktum att två terroristbrott som båda har skett i 

västerländska länder men med två förövare med helt olika bakgrund har skett inom loppet 

av två år. Båda dåden kretsar kring islam, där det i det ena fallet är en muslimsk utövare 

vid namn Rakhmat Akilov och där det i det andra fallet är en högerextremist som skjuter 

ihjäl muslimer i två moskéer. Två fall som båda har rönt stor massmedial 

uppmärksamhet, både lokalt och internationellt.  

Yvonne Jewkes menar att medias rapportering och hur de skriver om olika brott har ett 

stort inflytande över hur befolkningen sedan ser på olika brott, händelser eller personer 

(Jewkes 2015, 11). I samband med att medias makt ökar och att det som tidningarna 

skriver når ut till fler och fler människor anser jag det vara relevant att undersöka vad 

som verkligen skrivs. Jag kommer i denna uppsats undersöka sättet den svenska 

kvällspressen porträtterar två olika terrorister vilket i förlängningen också påverkar 

befolkningens syn på dessa terrorister och de grupper de tillhör. Frågan jag ställer är där 
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med om deras olika grupptillhörigheter och bakgrunder påverkar sättet de framställs på. 

”Vi och dom” är ett uttryck som handlar om de ojämlikheter som finns i samhället mellan 

olika grupper. Ojämlikheter som tas i uttryck genom att vi hyllar den egna gruppen och 

ser ner på andra. Det handlar om att vi människor delar upp oss i ett ”vi” och i ett ”dom” 

ofta utefter nationalitet. Jag kommer med avstamp i detta också att undersöka om och iså 

fall hur den svenska kvällspressen upprätthåller strukturera kring ”vi och dem” tänket.  

2 Syfte och problemformulering 
Syftet med uppsatsen är att bidra med kunskap om medias framställningar, kunskap som 

är viktig eftersom att den genomsyrar stora delar av samhället. Framställningarna 

kommer att undersökas genom studera om den svenska kvällspressen framställer 

terrorister på olika sätt beroende på deras bakgrund. Terroristerna som jag kommer att 

jämföra är Rakhmat Akilov, en invandrare från Uzbekistan bosatt i Sverige med Brenton 

Tarrant, en australiensisk medborgare som tillfälligt bosatt sig i Nya Zeeland. I 

förlängningen kommer jag också att undersöka om och iså fall hur dessa framställningar 

skiljer sig åt. Studien ämnar också till att undersöka om och i så fall hur media 

upprätthåller strukturerna kring ”vi och dem”. Mina frågeställningar är: 

• Hur framställer den svenska kvällspressen Rakhmat Akilov och Brenton Tarrant 

de två närmsta veckorna efter respektive dåd?  

• Skiljer sig framställningarna mellan Rakhmat Akilov och Brenton Tarrant? I så 

fall på vilket sätt?  

• Upprätthåller media strukturerna kring fenomenet ”vi och dom”, i så fall hur? 
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3 Terrorism – vad är det? 
Det finns ingen universell definition av vad terrorism eller självmordsterrorism är och 

ofta förekommer det tvivel kring vad som räknas som terrorism eller inte. I en studie 

visar författaren att det finns över 109 olika definitioner av vad terrorism egentligen är 

men att över 80 % av definitionerna innehåller våld som en viktig faktor (Freilich, 

Chermak, Simone 2009, 455). En vanlig definition av terrorism är beskrivelsen av en 

handling som har en mordisk komponent, men också som att det handlar om att skada 

och offra andra och inte bara sig själv. Vissa forskare menar att det är våldet och målet 

med att skada andra som urskiljer terrorism från andra likande handlingar (såsom 

martyrskap eller självmord) (Belanger, Caouette, Sharvit, Dugas 2014, 496; Hoffman 

2006, 2; Hudson 1999, 11). Förutom våldet är rädslan eller skräcken som terrorismen 

medför central. Eriksson lyfter i sin avhandling upp Svenska Akademins definition av 

terrorism som är ”användande av våldshandlingar för att sprida skräck och därmed 

utöva makt […]” (Eriksson 2016, 70).  

Den 15 mars 2017 beslutade Europaparlamentet fastläggandet av den nuvarande 

terroristlagen, lagen som således gäller i alla länder som ingår i den Europeiska unionen. 

Den nya lagen ersätter den gamla lagen ifrån år 2002 och heter i Sverige ”Lag om straff 

för terroristbrott” (2017/541/RIF). Lagen säger att: 

2 §   För terroristbrott döms den som begår en gärning som anges i 3 §, om gärningen allvarligt 
kan skada en stat eller en mellanstatlig organisation och avsikten med gärningen är att 
   1. injaga allvarlig fruktan hos en befolkning eller en befolkningsgrupp, 
   2. otillbörligen tvinga offentliga organ eller en mellanstatlig organisation att vidta eller att 
avstå från att vidta en åtgärd, eller 
   3. allvarligt destabilisera eller förstöra grundläggande politiska, konstitutionella, ekonomiska 
eller sociala strukturer i en stat eller i en mellanstatlig organisation. (SFS 2003:148). 

Utifrån det faktum att Nya Zeelands lag om terrorism har en liknande definition 

(Terrorism Suppression Act, 2016) som Sverige kommer jag i denna uppsats att utgå 

ifrån definitionen som nämns i den svenska lagen ovan. Utifrån denna definition faller de 

båda dåden inom ramen för ovanstående definition av terrorism.   
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4 Bakgrund 
Nedan presenteras bakgrundsinformation om de för denna studie relevanta terroristerna. 

Detta för att förstå i vilket sammanhäng min studie gjorts, jag kommer således presentera 

en biografisk presentation över respektive gärningsman.  

4.1 Rakhmat Akilov 
 

1979 föds Rakhmat Akilov i staden Samarkand i Uzbekistan och är uzbekistansk 

medborgare. Han föds in i en familj med tre äldre syskon, av en far som arbetar som 

svetsare och av en mor som arbetar som sjuksköterska. Akilov själv menar att hans 

föräldrar inte var särskilt stränga och hans uppväxt beskrivs som en uppväxt utan speciellt 

starka inslag av religion. Akilov själv har dock uppgett till Migrationsverket att han är 

muslim (Sydsvenskan 2018). 

Innan Akilov kommer till Sverige gifter han sig med en kvinna i Samarkand som han 

senare får fyra barn med. Hans fru arbetade inom handel och Akilov själv var rörmokare 

och svetsare precis som sin far. År 2012 skiljer sig Akilov med sin fru och flyttar då 

ensam till Turkiet, det är här hans radikalisering tar fart. Några år senare gifter sig 

Akilovs dotter och i hopp om att tjäna mer pengar hamnar han 2014 i Sverige efter längre 

stopp i bland annat Danmark och Tyskland (ibid). 

Väl i Sverige ansöker Akilov om uppehållstillstånd men blir nekad av Migrationsverket. 

Han överklagar beslutet men får avslag, han menar att det är farligt för honom i 

Uzbekistan. Migrationsverket anser att berättelsen inte är trovärdig utan Akilov ska 

utvisas från Sverige, en utvisning som inte verkställs. Akilov utvecklar ett drogmissbruk 

som ska ha startat redan i Samarkand men eskalerat i Sverige. Akilov har under sin 

vistelse i Sverige börjat visa ett starkare intresse för extremistiska grupper och främst 

terroristgruppen IS (ibid). 

I samband med sitt ökande intresse för extremistgrupper får Akilov kontakt med diverse 

extremister på internet, rättare sagt har han kontakt med 13 olika män som alla hjälper 
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honom att planera dådet på Drottninggatan. Personerna hjälper honom med allt från hur 

man detonerar en bomb till religiös vägledning och var alla på olika sett relaterade till 

terrorgruppen IS. När själva dådet utfördes hade Akilov kontakt med en av männen via 

telefon som vägledde honom under tidens gång (Expressen 2018a).  

4.2 Brenton Tarrant  
 

Brenton Tarrant föds 1990 i staden Grafton i Australien, hans mamma arbetar som lärare 

och han pappa arbetade inom industrin innan han gick bort år 2010. Tillsammans fick de 

Brenton och hans syster. Efter att Tarrants far gick bort i cancer ärvde han en del pengar 

vilket möjliggjorde att han kunde sluta sitt jobb på det lokala gymmet för att resa runt i 

världen. Han reste, precis som många andra som befinner sig i mitten av 20 års ålder, 

genom att besöka så många länder som möjligt. Något mer ovanligt var att han valde att 

resa till Nordkorea och det visade sig att han under sin resas gång blivit mer och mer 

intresserad av att utforska diverse ”vitmakt” idéer. Förutom att besöka Nordkorea besöker 

han efter en tid endast västerländska länder och uttrycker i samband med detta sin 

aggression emot invandrargrupper (Sydsvenskan 2019). 

År 2017 väljer Tarrant att tillfälligt bosätta sig på Nya Zeeland i staden Dunedin och 

pausa sitt resande. Det gör han med avsikt för att ”planera och träna”. Från början var 

aldrig hans plan att utföra attacken i Nya Zeeland men i samband med hans bosättning 

insåg han att en attack i landet skulle skaka världen mer än någon annanstans, eftersom 

att landet anses säkert. I samband med sitt planerade började Tarrant att skriva ett 

dokument, ett dokument som i slutändan blev 16,500 ord långt och som publicerades i 

hopp om att hans idéer och åsikter skulle spridas (Newshub 2019). I det publicerade 

dokumentet beskriver Tarrant sig som en rasist och en fascist, han meddelar också att han 

inte är en del av en organisation eller grupp. Under tiden som dåden utförs sänder han 

live på Facebook, detta enligt utsagor för att få så stor spridning som möjligt 
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(Sydsvenskan 2019)* 

5 Forskningsöversikt 
Nedan presenteras ett urval från den omfattande forskning som bedrivs inom mitt valda 

ämne. Jag har i följande kapitel fokuserat på media och terrorism samt hur dessa hänger 

samman. Jag väljer också att lyfta fram forskning kring ”vi och dom”.   

5.1 Medias roll i samhället 
 

För att motivera min egen studie har jag valt att skriva fram ett avsnitt i min 

forskningsöversikt kring vilken roll media har i samhället. Således visar följande avsnitt 

den makt media har och motiverar därmed också varför min empiri är relevant.  

Medias roll i samhället blir större och större för varje år som går. Förutom att media 

utbildar oss, underhåller oss och socialiserar oss så informeras vi också om vad som 

händer i världen i form av olika nyheter (Berger 2012, 20). På senare dagar har det som 

brukar benämnas som massmedier genomgått en förändring. Det är fortfarande tidningar, 

tv och radio som konsumeras mest men det är sättet vi konsumerar det på som har 

förändrats (Hadenius, Weibull & Wadbring 2008, 15). Via den digitalisering som har 

skett kan fler människor snabbare ta del av nyheter, men fler kan också sprida sitt 

budskap (Petersson & Bertrand 2007, 9). Digitaliseringen i form av internet och annan 

teknologi har tvingat medierna att utvecklas, nyheterna kommer ut snabbare vilket gör att 

tidningarna inte längre har samma betänketid på sig innan de publicerar. Men det 

förväntas fortfarande att det som publiceras ska vara opartiskt och korrekt (Lundälv 2001, 

17).  

Det nyhetsutbud som finns beskrivs som viktigt för många människor, det är det som 

avgör deras orientering i samhället och i det politiska livet (Löwander 1998, 85). Det är 

också det som påverkar oss och avgör vad vi har för åsikter om exempelvis olika typer av 
                                                        
* Referenserna i avsnittet bakgrund är till samma tidningsartiklar som senare förekommer i analysen, här 
används de istället för att få en tydligare bild av de två terroristerna.  



 

 
 

7 

brott (Jewkes 2015, 11). Samtidigt som de nyheter vi läser påverkar oss starkt är frågan 

om dess neutralitet omstridd. Löwander menar att journalister eller nyhetsmedier inte kan 

vara enbart observatörer utan påverkas av den sociala verklighet som de rapporterar om 

och att ”sanningen” därefter kan komma att vinklas. Arbetet omkring nyheter påverkas i 

hög grad av värderingar, ideologier och vad som anses vara rätt och fel. Bakom varje 

nyhetsartikel finns det en underbyggd vinkel som baseras på normer och värderingar, 

vinkeln på artikeln definierar sedan vad läsaren uppfattar som viktigt och ”sant” 

(Löwander 1998, 90). Det finns många studier som visar hur nyhetsrapportering påverkar 

läsaren och sammanfattningsvis är det så att sättet som medier rapporterar nyheter 

påverkar den som sedan tar del av nyheten i form av värderingar och åsikter (de Vreese, 

Boomgaarden & Semetko 2010, 181).  

5.2 Framställningar av terrorism 
 

Flertalet studier kring hur olika terrorister har framställts i media har genomförts, jag 

kommer att lyfta fram ett par. Genom att lyfta fram vad tidigare liknande studier har 

kommit fram till kan jag jämföra mina egna resultat med dessa. Liknande resultat stärker 

min egen analys och skillnader i resultatet kan bidra till en mer nyanserad bild gentemot 

tidigare studier.   

Morin skriver i sin artikel om två olika terrorister, en muslim och en icke muslim som 

båda begått liknande brott men som sedan framställts olika. Den muslimske utövaren 

beskrivs som en extremist som utfört en terroristattack och den icke muslimske beskrivs 

som en psykiskt sjuk individ som begått ett brott. När tidningarna talar om den 

muslimske utövaren är hans bakgrund en central del, de skriver mycket om hans ursprung 

och om hans religion. I fallet med den icke muslimska mannen nämns det knappt något 

om hans etniska bakgrund, uppväxt eller ens arbete. Den centrala frågan ”varför?” 

besvaras genom att lyfta fram den muslimska mannens bakgrund och religion, detta läggs 

alltså fram som en förklaring (Mordin 2016, 987). Mordin menar också att skillnaden på 

att tillskriva dåden ”terroristattack” eller ”brott” är av stor skillnad. Ordet terrorism är ett 

väldigt laddat ord som har rötter tillbaka till nazisttyskland (2016, 988).  
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Powell skriver i sin artikel som handlar om framställningar av terrorism att han kan tyda 

vissa teman i dessa framställningar. Det tydligaste temat är att rädslan för terrorister är 

nära sammankopplad med muslimer och araber (Powell 2011, 90). Framställningarna 

visar att terroristdåd utförda av muslimer eller araber beskrivs som ett organiserat hot och 

att dåd utförda av västerlänningar ses som isolerade händelser (Powell 2011, 91). När ett 

terroristattentat har skett misstänker det västerländska folket snabbt att det är en muslim 

som utfört dådet, detta eftersom att den stereotypiska terroristen anses vara muslim 

(Powell 2011, 96). När attacken skett i ett västerländskt land av en person från orienten är 

det vanligt att den grupp eller den nation som terroristen tillhör tillskrivs dådet medan det 

västerländska landet som terroristen utfört dådet i hyllas (Powell 2011, 105). 

5.3  Symbiosen mellan media och terrorism 
 

Media och terrorism drar fördelar av varandra och är nära sammankopplade. Genom att 

lyfta fram symbiosen mellan media och terrorism så synliggörs det på vilket sätt min 

egen studie kan anses vara relevant. Då denna uppsats ämnar till att undersöka hur 

terrorister framställs i media anser jag det vara väsentligt att ta upp vad tidigare forskning 

säger kring relationen mellan media och terrorism.  

Media tjänar pengar på stora terroristattacker eftersom att det säljer. Ett exempel är 

terroristattackerna i USA den elfte september 2001 som blev ett massivt media event med 

rekordförsäljningar (Rohner, Frey 2007, 129). Rohner och Frey menar att terroristattacker 

ofta sker under stora tillställningar eller i stora städer för att mediaresponsen ska bli så 

stor som möjlig och spridningen av budskapet maximalt. På så sätt drar alltså terrorismen 

och medierna nytta av varandra. Vissa menar till och med att rapporteringen som förs 

kring terroristbrott ökar antalet attacker (2007, 130). Förutom att attackerna den elfte 

september blev ett otroligt uppmärksammat attentat runt millenniumskiftet förändrade det 

även sättet vi skrivit om terrorism på längre sikt. Attackerna blev startskottet på en allt 

mer besatt rapportering av terrorism men också sättet vi sammankopplar terrorism med 

religion. Främst berör sammankopplingen islam vilket medför att religionen porträtteras 

på ett dåligt sätt (Eid 2013, 609-610). Studier har visat att olika grupper framställs sämre 
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än andra av nyhetsmedier, nyhetsmedier som ska stå för ett demokratiskt samhälle men 

som samtidigt har en nyhetsbevakning som är förankrad i stereotypa roller och som är till 

gagn för det västerländska folket (Eid 2013, 612). 

Ett annat sätt som terrorism och media förs samman är genom att terroristgrupper eller 

enskilda terrorister sprider sitt budskap via diverse olika medier. Det mest kända 

exemplet är kanske sättet IS har spridit sin propaganda på genom bilder, videos och 

texter. Och det är på det sättet som de har lyckats växa sig stora och rekrytera nya 

medlemmar. Via olika medier framställer de livet som IS krigare som glamoröst och 

häftigt, främst vänder de sig till ensamma och sårbara individer för att de ska känna sig 

viktiga och betydelsefulla (Awan 2017, 138-139).  

5.4 Vi och dom 
 

Begreppet ”vi och dom” är vanligt förekommande inom diverse vetenskapliga artiklar. 

Begreppet belyser relationen mellan de som anses vara etniskt födda (vi) och de som 

anses vara invandrare (dom) där ”vi” står över ”dom”. De primära ”vi” brukar beskrivas 

vara folket från väst och ”dom” anses inte sällan vara personer från öst. Begreppet 

kommer i denna uppsats att hjälpa mig att förstå, tolka och förklara min empiri. Detta 

eftersom att de framställningar som finns i media inte sällan tar avstamp i tänket kring ”vi 

och dom”. Tilläggas ska att när jag i denna studie talar om ett ”vi och dom” så talar jag 

om sociala konstruktioner, alltså om ett ”föreställt vi” och ett ”föreställt dom”. Med det 

sagt kommer jag att använda de begrepp som används i litteraturen: ”vi” och ”dom”.  

2005 publicerade statens offentliga utredningar (SOU) en rapport med titeln ”Bortom Vi 

och Dom - Teoretiska reflektioner om makt, integration och strukturell diskriminering”. 

Studien behandlar klyftor, segregation och utanförskap. Utgångspunkten i rapporten är 

”vi och dom” tänket och hur detta reproduceras. I rapporten är det de etniskt födda 

svenskarna som är ”vi” och de människor som integrerat till Sverige ”dom” vilket också 

avgör den hierarki som råder grupperna emellan där ”vi” står över ”dom” (SOU 2005, 7).  
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När man delar upp människor efter ”vi och dom” eller efter ”svenskar” och ”invandrare” 

riskerar man att associera och tillskriva människor en uppsättning egenskaper bara för att 

de tillhör en viss grupp. Risken med detta är inte bara att människor tillskrivs felaktiga 

egenskaper men också att andra tillhörigheter, identiteter eller egenskaper förbises. 

Denna gränsdragning som görs mellan grupper återfinns i flera olika delar av samhället i 

allt från kunskapsproduktion till sociala praktiker. Studien talar om att Sverige är 

uppdelat i två grupper där den ena gruppen ”vi” associerar den andra gruppen, ”dom” 

med problematik (SOU 2005, 8). Sättet som ”vi och dom”-tänket förekommer i samhället 

beskrivs som en strukturell diskriminering (SOU 2005, 10). Det strukturella sker genom 

att den svenska gemenskapen ses som harmonisk och grundad på de gemensamma 

faktorerna: värderingar, historia, språk och kultur. Samtidigt som denna gemenskap 

framhävs utesluter och marginaliseras ”dom” (SOU 2005, 14). ”Dom” får heller inte 

samma tillträde till makt och inflytande i samhället till följd av samhällets organisering 

och system. Diskrimineringen kan således aldrig ses som en enskild händelse utan ska 

betraktas som ett strukturellt problem (SOU 2005, 15).  

Massmedias roll av reproduktionen av ”vi och dom” beskrivs som avgörande eftersom att 

media kan rättfärdiga tänket av föreställningar om sig själv och ”dom”. Massmedia är en 

stor del av samhällets alla maktstrukturer och har en avgörande roll för den rådande 

samhällsordningen (SOU 2005, 53). Normen inom massmedia är att kategorisera ”dom” 

som underlägsna och väsentligt annorlunda mot ”oss”. Denna uppdelning beskrivs som 

nödvändig för att ”vi” fortsatt ska vara överordnande ”dom”. Svenskhet och 

invandrarskap sätts i motpol mot varandra vilket medför att för varje bild ”vi” tillskrivs, 

tillskrivs också ”dom” en bild som står i motpol till ”vi”-gruppens (SOU 2005, 12).  

 ”Dom” innefattar invandrare från Asien, Afrika och Latinamerika och inte invandrare 

från exempelvis Tyskland, Frankrike eller England, dessa ses istället som del av ”oss” till 

följd av den rasistiska logiken (SOU 2005, 55). Invandrarskap anses också ”vandra” i 

generationer (SOU 2005, 12). Inte sällan presenteras brott i media utförda av någon eller 

några från ”dom” gruppen som ett fall av ”de andras” kriminalitet och väsentligt 

annorlunda gentemot brott utförda av någon från ”vi” gruppen. I det förstnämnda är det 
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vanligt att media lyfter upp kulturella aspekter (SOU 2005, 56). Sättet som journalister 

skriver spelar en viktig roll i reproduceringen av diskriminering, fördomar och 

stereotyper. Man talar om att en text kan påverka mer än vad tusentals samtal kan göra 

(SOU 2005, 114).  

5.5 Summering  
 

Sammanfattningsvis tyder utdraget av tidigare forskningen på att terrorister framställs 

olika beroende på deras bakgrund. Främst tar dessa olika framställningar avstamp i om 

terroristen är muslim eller arab kontra av västerländskt ursprung (Powell 2011, 90). 

Beroende av detta finns det olika framställningar som ligger närmare till hands än andra, 

där en västerländsk terrorist är en enskild individ som beskrivs utifrån psykiska åkommor 

och en muslimsk utövare är en produkt av dennes bakgrund och kultur (Mordin 2016, 

987).  Vidare spelar dessa framställningar en stor roll i dagens samhälle där de som tar 

del av dem påverkas genom att dennes åsikter och uppfattningar påverkas (Löwander 

1998, 85). Och där de som tar del av dessa framställningar blir fler och fler i takt med den 

digitalisering som sker (Petersson & Bertrand 2007, 9). De framställningar som finns i 

media tar inte sällan avstamp i tänket kring ”vi och dom” där vissa grupper med en viss 

typ av bakgrund beskrivs annorlunda gentemot den egna gruppen (SOU 2005, 8).  

I relation till min forskningsöversikt anser jag det vara viktigt att undersöka hur samtida 

fall av terroristattacker framställs i den svenska kvällspressen och där mina fall ämnar 

fylla en kunskapslucka. Jag kommer inte i denna uppsats att undersöka på vilket sätt 

nyhetsrapportering påverkar läsaren, däremot ser jag dessa tidigare resultat angående att 

det faktiskt påverkar läsaren som en viktig indikator på att det att viktigt att undersöka 

vad som står i nyhetsartiklarna. Det har i tidigare studier visats att framställningarna av 

olika terrorister skiljer sig åt. Denna studie kommer att inom ramen för de utvalda fallen 

undersöka om dessa åtskiljningar förekommer även där. Fokuset ligger på 

gärningsmännen Rakhmat Akilov och Brenton Tarrant och min studie kommer bidra med 

fördjupade kunskap av de två fallen, både enskilt och i relation till varandra. Tidigare 

forskning har också visat på att det finns en stark koppling mellan terrorism och media 
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inte minst genom sättet IS har spridit sig stora på. Andra exempel är de, för denna studie, 

två aktuella terroristerna Akilov och Tarrant som både på olika sätt har spridit sitt 

budskap via text och video i form av manifest och livesändningar. 

6 Teoretiska utgångspunkter 
Saids orientalism och begreppet othering kommer i min studie att användas som en 

nyckel till förståelse av de värderingar eller framställningar som jag tror mig hitta i det 

material jag valt. Eftersom att begreppen handlar om förhållandet mellan västerländska 

perspektiv och icke västerländska perspektiv och de maktförhållanden som kan tänkas 

härröra från dessa kan det även hjälpa mig med att förklara om reproduceringen av ”vi 

och dom” hittas.  

6.1 Orientalism 
 

Edward Said var en amerikansk-palestinsk professor som bland annat skrev en mycket 

inflytelserik bok vid namn ”Orientalism” som publicerades år 1978. Det Said pekar ut i 

sin bok är sättet det västerländska folket uppfattar och porträtterar den muslimska världen 

främst i skrift (Said 1978, 10). Han menar på att tankesättet som den västerländska 

världen har mot islam och muslimer kan beskrivas med hjälp av begreppet orientalism. 

Det tankesättet grundar sig i är ett tänkande av ett ”vi” – alltså västvärlden, och ett ”dom” 

– orienten som är grovt generaliserande. Det denna uppdelning bidrar med är att man 

skiljer människor åt och att man ser ”dom” som annorlunda gentemot sin egen 

grupptillhörighet (Said 1981, 4). Orientalism är inte bara ett enskilt tankemönster utan det 

tar sig an ett helt samhällsmönster men också en fysisk plats. I Saids studie är det främst 

de muslimska länderna i orienten som avses, länder som rent geografiskt ligger alldeles 

intill Europa (Said 1978, 64, 83).  

Grunden till tankesättet härstammar sedan lång tid tillbaka och redan på 1800 talet fick 

det sitt fäste, det västerländska folket såg då orienten (alternativt världen i öst) som ett 

svagt folk och satte detta i motsats till dåtidens Europa (Said 1978, 321). Sedan dess har 
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synen som det västerländska folket har på orienten fortsatt i samma linje och än idag ser 

västvärlden orienten som efterbliven i jämförelse med världen i väst (Said 1978, 64). 

Bilden av orienten och religionen islam har blivit förvriden och Said menar att den bild 

som det västerländska folket har av religionen som utövas av omkring 1,6 miljarder 

människor inte stämmer överens med det liv dessa människor faktiskt lever. Synen på 

islam som finns i väst grundar sig på en stor del fantasi, till viss del ideologi och till en 

liten del på vad religionen faktiskt står för (Said 1981, L).  

Det är västvärlden som har gett orienten dess identitet i form av kulturer, raser, 

samhällen, traditioner och historiska förlopp (Said 1978, 42). Den identitet som har 

tillskrivits bidrar till att orientalen blir mer orientalisk och att västlänningen bli mer 

västerländsk, det bidrar alltså till att vi ser oss som mer olika än vad vi är. Därför blir 

också mötet mellan de olika kulturerna, religionerna och traditionerna begränsade och en 

fientlighet har lättare att uppstå (Said 1978, 47-48). Orienten har blivit till Europas 

motbild, motsida och motsatta personlighet (Said 1978, 64). Orientalismen tar sig också i 

uttryck genom att det västerländska folket ofta tillskriver alla personer från orienten med 

samma egenskaper, kulturer eller traditioner oavsett om det är personer från Egypten, 

Syrien eller Irak. Men också att dessa tillskrivningar har sett likadana ut under flera sekel, 

det ger oss uppfattningen om att orienten inte utvecklas eller förändras (Said 1978).  

I en intervju gjord med författaren själv förklarar han att media missleder det 

västerländska folket genom att representera en icke realistisk bild av orienten. I klarspråk 

kan man säga att det som amerikaner och européer ser på tv, hör på radion eller läser i 

tidningen påverkar hur vi ser på dem ”andra” och är där med missvisande. Vi ser dem 

som ickemänskliga, våldsamma och krigslystna. Sättet folket i väst sedan utrycker sig på 

angående personer ifrån orienten utgår från att de ser sig själva som den ”ideala 

människan” (Edward Said On Orientalism 1998). 

Orientalismen kommer således användas som en nyckel till förståelse av de värderingar 

eller framställningar som jag tror mig hitta i det material jag valt. Den hjälper mig också 

att se om ovanstående föreställningar förekommer i den svenska kvällspressen och 
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därmed också en eventuell förklaring och bakgrund till dessa föreställningar. Teorin kan 

med andra ord användas för att förklara hur olika personer med olika bakgrund framställs 

i den svenska kvällspressen.  

6.2 Othering 
 

”Othering” eller andrefiering är en process av identitetsbildning som definierar en grupp 

människor utifrån att vi ser dem som ”dem andra” och inte en del av ”vi”-gruppen. 

Processen brukar främst beskrivas pågå mot grupper inom Asien och Mellanöstern och 

beskrivs vara sammankopplad med Saids orientalism. Studier som har använt sig utav 

othering brukar fokusera på språket och hur vi tillskriver det som inte är västerländskt. 

Med begreppet othering kommer jag i min studie att mena sättet ”vi”-gruppen eller det 

västerländska folket definierar ”dom”-gruppen eller personer från orienten. Begreppet 

brukar användas som ett samlingsord för sättet ”vi”-gruppen förnedrar kulturen, 

värderingarna och sättet ”dom”-gruppen lever (med ”dom” avser studier oftast människor 

från mellanöstern eller mot araber som har tagit sig till Europa) (Conti 2018, 202). 

Begreppet kan därmed hjälpa mig att se om dessa sorters uttryck förkommer i min empiri. 

Othering kan således hjälpa mig att få svar på om media upprätthåller strukturerna kring 

fenomenet ”vi och dom”, och i så fall hur. 

Begreppet othering börjades mer frekvent att användas efter attacken i USA den elfte 

september 2001 men slog helt ut i blom efter att även Europa attackerats av jihadister 

under 2000-talet (Conti 2018, 203). Sättet det då använts på är genom belysa sättet ”vi” 

talar om ”dom”-gruppen, ett sätt som bland annat stora delar av den arabiska 

befolkningen eller medborgarna i mellanöstern inte anser vara representativt. Andra 

studier där othering har använts har varit studier som har visat på att islam anses vara 

något som är avlägset och långt borta. I en analys av nyhetsartiklar avslöjas det att islam 

är avbildad som helt annorlunda gentemot Europa, islam är representerad på ett förenklat 

sätt uteslutande i relation till religion, politiskt våld och terrorism. Det har också visat sig 

att muslimer är porträtterade som människor som inte kan autonoma beteenden och 

tankar (Conti 2018, 204, 205).  
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Vi människor är beroende av att det ska finnas ett ”dom”, detta eftersom att en ”dom”-

grupp måste finnas för att en ”vi”-grupp ska kunna existera. Det en ”vi”-grupp sedan 

medför att är skapa homogenitet bland medlemmarna. För att vi ska kunna skapa en 

gemensam identitet behöver vi peka ut ”dom” (SOU 2005, 40).  

7 Metod 
Jag har i denna uppsats valt att göra en kvalitativ innehållsanalys för att kunna kartlägga 

hur den svenska kvällspressen framställer de två valda terroristerna. I detta avsnitt 

kommer jag att närmare redogöra och presentera den kvalitativa innehållsanalysen, dess 

metodkritik men också mitt urval, tillvägagångssätt och mina etiska överväganden.  

7.1 Kvalitativ innehållsanalys 
 

Innehållsanalys eller ”content analysis” är en empirisk vetenskaplig metod som används 

för att dra slutsatser om innehållet i olika slag av kommunikation, i mitt fall 

tidningsartiklar. Metoden har sedan dess start används för att skildra och förklara de 

utmärkande meddelanden som finns i de massmediala och offentliga texterna. Eftersom 

att jag i denna uppsats har valt att undersöka artiklarnas helhet och försöka fånga in det 

centrala som dessa förmedlar faller sig valet att anta en kvalitativ innehållsanalys. Det jag 

med andra ord är intresserad utav är texternas mening och meningsskapande och inte hur 

frekvent vissa ord eller begrepp används i texterna som en kvantitativ metod snarare är 

intresserad utav (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns & Wängnerud 2017, 211). Jag 

har i och med detta studerat både artiklarnas manifesta och latenta innehåll. Med det 

manifesta innehållet avses det textnära och uppenbara innehållet, det vill säga det som 

faktiskt står. Jag har även undersökt dess latenta innehåll vilket innebär att jag lyft fram 

texternas underliggande budskap, det som sägs mellan raderna och har på så sätt själv 

tolkat vad som står i artiklarna (Nielsen & Granskär 2017, 221). Exempelvis talar inte 

artiklarna i sitt manifesta innehåll kring termer som ”vi och dom” utan det är något jag 

har läst mellan raderna i form av ett latent innehåll. En viktig anledning till att jag har valt 

den kvalitativa innehållsanalysen är eftersom att jag är intresserad av helheten snarare än 
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summorna av något. Med andra ord har vissa passager i texterna varit viktigare än andra 

och med en kvalitativ ansats har det varit möjligt att studera dessa passager och lägga 

andra åt sidan (Esaiasson et al 2017, 211).  

Det som ofta läggs fram som en fördel med en innehållsanalys är att redan producerade 

texter undersöks och granskas istället för att nya texter skrivs på beställning. Metoden 

medför också att skribenten systematiskt kan analysera och komprimera stora mängder 

material som inte sällan är ostrukturerat (Stausberg, Engler 2012, 111). Eftersom att jag 

använt mig utav ett ostrukturerat material som tidigare har publicerats är denna metod väl 

lämpad för denna uppsats.   

7.2 Representation 
 

För att möjligheterna till spännande reflektioner och resultat ska bli så stora som möjligt 

behöver vi ta hjälp av analytiska begrepp för att bringa ordning och lyfta fram vissa 

aspekter i texten som inte alltid är uppenbara vid en enkel genomläsning (Esaiasson et al 

2017, 214). För att kunna påbörja sökandet i mitt material behövde jag utifrån mina 

problemformuleringar formulera ”precisa frågor” som jag kunde ställa till mitt 

textmaterial. Det var sedan svaret på dessa frågor som var lösningen på mitt 

forskningsproblem. Begreppet representation är ett vanligt begrepp att använda sig utav 

vid användandet av en innehållsanalys och det var också det begrepp jag använde mig 

utav vid preciseringen av mina frågor till innehållet (Esaiasson et al 2017, 216). Det 

begreppet framhäver är att saker och ting inte har en given mening utan att det får sin 

mening genom våra representationer, representationer som kan variera över tid och rum. 

Hur fenomen som exempelvis terrorism representeras och har representeras varierar och 

är därmed en spännande forskningsfråga. Jag formulerade mina precisa frågor med 

inspiration utifrån Carol Bacchis frågekonstruktioner, frågor som jag sedan systematiskt 

ställt mitt material och där svaren hanterats enligt ett öppet förhållningssätt, detta 

diskuteras vidare under rubriken tillvägagångssätt (Esaiasson et al 2017, 217). Frågorna 

jag ställde till mitt textmaterial blev följande: 
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- Hur är Rakhmat Akilov och Brenton Tarrant representerade?  

- Med vilka karaktärsdrag, handlingar eller motiv representeras dem? 

- Vilka karaktärsdrag, handlingar eller motiv väljs bort genom representationen? 

- Hur är orsaken till deras attacker representerade? Vem eller vad representeras som 

attackernas orsak? 

- Hur är strukturerna kring ”vi och dem” representerade?  

Det var alltså dessa frågor jag i ett tidigt stadie ställde mitt material. De svar jag fann på 

frågorna kategoriserade jag och kategorierna la i sin tur grunden för de teman jag använt 

mig av i mitt kodschema. Det var därmed mitt material som styrde vilka mina relevanta 

teman blev. Frågorna kan ses som en hjälp till att i ett tidigt stadium få en viss ordning på 

empirin.  

7.3 Metodkritik 
 

Kritik som ofta framförs gällande innehållsanalys är att resultatet inte blir vidare neutralt 

och objektivt, detta eftersom att resultatet till stor del grundar sig på forskarens påverkan 

och förförståelse för det valda föremålet för studien. Närheten mellan forskaren och det 

som studeras är stor och processen handlar till stor del om ”forskaren och dess material”. 

Resultatet kan därmed aldrig ses som helt oberoende av forskaren (Nielsen & Granskär 

2017, 232). En objektiv och neutral studie präglas av att forskaren inte har påverkat 

studien med sin egen förförståelse, sina egna åsikter eller sin attityd och det är det som 

anses vara svårt att uppnå i den aktuella metoden. Ett och samma ord kan få två olika 

betydelser beroende på vem det är som läser det men också i vilken miljö det används i 

vilket också behöver uppmärksammas vid ett sådant här val av metod (Esaiasson et al 

2017, 228). För att få ett så trovärdigt resultat som möjligt behöver forskaren göra så 

trovärdiga tolkningar som möjligt av materialet i kombination med en noggrann kodning, 

kategorisering samt val av teman (Nielsen & Granskär 2017). Bryman (2011) ställer sig 

också frågan om representativitet, kan de undersökta dokumenten vara representativa för 

alla andra liknande dokument? Om man har som syfte att kunna dra slutsatser av 

resultaten till en större befolkning är representativitet viktigt. Syftet med denna studie är 
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dock att på ett kvalitativt sätt se om den svenska kvällspressen framställer terrorister på 

olika sätt beroende på deras bakgrund, men också hur fenomenet ”vi och dem” 

reproduceras. Denna studie kan dock ha nått fram till relevanta resultat trotts en lägre 

grad av representativitet, detta då resultaten av en kvalitativ analys inte behöver 

generaliseras till en större population för att bli väsentliga. Resultaten blir istället 

väsentliga eftersom att vi får en djupare förståelse för hur det valda fenomenet kommer i 

uttryck, genom ny empirisk kunskap och i bästa fall genom en djupare teoretisk kunskap 

(SBU 2013, 72).  

7.4 Urval 
 

När en innehållsanalys skall genomföras sker urvalet i flera steg, i mitt fall skedde dessa 

steg inom ramen för massmedier. Först behövde jag göra ett urval av vilken typ av medie 

jag ville använda mig utav då både tv, radio, tidskrifter och tidningar ingår inom 

”massmedier”. Mitt val föll på tidningar, detta för att flera andra medier inte längre 

används i samma utsträckning medan tidningar i större mån lever vidare i form av sin 

digitalisering och lättillgänglighet. Men också eftersom att det är enklare och mindre 

tidskrävande att analysera artiklar än exempelvis radioprogram eller nyhetsinslag på tv. 

Efter att det första urvalet gjorts sker urvalets nästa steg mellan dagstidningar, 

kvällspress, rikstäckande, lokalt förankrade eller specifik politisk färg (Bryman 2011, 

285). Mitt urval består utav rikstäckande kvällspress utan specifik politisk färg. Valet föll 

på detta eftersom att jag ansåg att kvällspressens journalistik som till stor del handlar om 

att skapa sensationsfyllda artiklar skulle bidra med en mer polariserad bild gentemot 

exempelvis dagstidningar.  

Urvalet i studien baseras på 49 artiklar från kvällspresstidningarna Aftonbladet och 

Expressen. 26 stycken av artiklarna kommer från Aftonbladet och 23 stycken från 

Expressen. Valet landade på dessa två tidningar eftersom att de är dem två största 

kvällspresstidningarna i Sverige, har den bredaste målgruppen över hela landet och är inte 

kopplad till specifik stad. Artiklarna jag använt är publicerade de två närmsta veckorna 

efter att respektive dåd, alltså för dådet i Stockholm mellan 7 april och 21 april 2017 och 
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för dådet i Nya Zeeland mellan den 15 mars och 29 mars 2019. Denna avgränsning 

gjordes eftersom att materialet skulle bli hanterbart i relation till den tidsram jag förhållit 

mig till. Aftonbladet är en uttalad mer vänstervriden tidning och Expressen utger sig för 

att vara liberala, jag har alltså använt mig utav en tidning från både vänster och 

högerblocket i den klassiska höger-vänster uppdelningen. Tilläggas ska dock göras att jag 

inte har jämfört tidningarna mot varandra, detta eftersom att jag efter en överblick av 

materialet insåg att det inte fanns större skillnader tidningarna emellan. Urvalet av artiklar 

gjordes via ett strategiskt urval, detta urval innebär att jag valde ut de artiklar som ansågs 

passande för studiens syfte samt för att få en spridning i materialet. Jag valde därför ut 

artiklar under den utsagda tvåveckorsperioden som både var längre och kortare för att 

uppnå en viss variation.  Det strategiska urvalet handlar om att göra det urval som bäst 

kan ge svar på dina frågor. Det innebär att jag efter min avgränsning av tidsspann och 

tidningar på ett strategiskt sätt kunde välja ut de artiklar som jag ansåg kunde ge mig svar 

på mina frågeställningar. Jag valde därmed ut artiklar som på ett eller annat sätt skildrade 

de två terroristerna.  

7.5 Tillvägagångssätt 
 

Efter att jag bestämt mitt syfte och mina problemformuleringar påbörjade jag skrivandet 

av min tidigare forskning, teori och metod. Inom ramen för metod insåg jag att jag 

behövde använda mig utav någon form av analytiskt grepp innan jag påbörjade min 

materialinsamling för att strukturera upp mitt material. Valet landade på att skriva ett 

antal precisa frågor som jag kunde ställa mitt material under materialinsamlingens gång.  

Efter att jag formulerat mina precisa frågor bestämde jag mig för att jag skulle arbeta med 

utgångspunkt i ett öppet förhållningssätt. Det innebär att jag inte på förhand bestämde 

vilka mina relevanta teman var utan att jag lät mitt material tala och innehållet styra. Jag 

ställde mina precisa frågor till materialet och lät sedan svaren på frågorna bilda 

kategorier, kategorier som senare låg till grund för de teman jag arbetet utifrån i mitt 

kodschema. Detta medförde att framläggandet av resultat och påbörjandet av en analys 

förenklades avsevärt (Esaiasson et al 2017, 223). Jag valde detta sätt eftersom att jag 
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ansåg att fördefinierade teman kunde medföra en risk att visa typer av intressanta 

aspekter inte kom med eller föll mellan stolarna eftersom att dessa möjligtvis inte gavs 

utrymme i de fördefinierade temana.  

När det framkom att jag inte kunde söka på artiklar från Aftonbladet och Expressen via 

universitets sökmotor tog jag kontakt med personalen på universitetsbiblioteket för vidare 

vägledning. Dem gav mig förslaget att söka via arkivet ”Svenska dagstidningar” som 

fanns tillgängligt på en dator på universitetets område. Problemet var att det arkiv har en 

fördröjning på 3-4 månader vilket medför att artiklar om attackerna på Nya Zeeland inte 

fanns tillgängliga. Andra sökmotorer som jag hittade låg inte ute för allmänheten. Jag 

bestämde mig då för att söka på vardera tidnings websida, båda tidningarna har en samlad 

”flik” eller tidslinje av de båda attackerna och det var från dessa jag samlade in mina 

artiklar.  

När jag hade valt ut mina texter och gjort kategorier utifrån mina precisa frågor 

påbörjades en kodning av dessa. Jag kodade mitt material manuellt eftersom att en 

digitaliserad kodning handlar om att söka efter specifika ord eller ordkombinationer 

(Boréus & Bergström 2018, 58). Min studie handlar snarare om att titta på mening och 

meningsskapande och därför behövde en manuell kodning göras eftersom att den ger 

utrymme för tolkning. Vidare konstruerade jag ett kodschema där mina kodenheter 

innehöll olika teman, detta hjälpte mig ytterligare att hitta mönster i mitt material. Dessa 

teman var delvis redan skapade eftersom att jag ställt ”precisa frågor” till mitt material 

under tiden jag bekantat mig med det (Boréus & Bergström 2018, 59, 61). Dessa teman 

utgjorde urvalet av vad som skulle analyseras i min studie och skapades genom en digital 

kodblankett som fylldes i efter att varje artikel analyserats manuellt. Där en artikel kunde 

brytas upp och förekomma under flera teman (Boréus & Bergström 2018, 59). Det var 

sedan dessa teman som utgjorde grunden för min resultat- och analysdel. Dessa teman 

pekar på sättet de två terroristerna framställs på som efter en genomgång av empirin 

visade sig vara både exkluderande och inkluderande gentemot ”vi”-gruppen. Jag har 

utöver detta konstruerat ett antal underteman som tydliggör inom vilka ramar de båda 

terroristerna exkluderas samt inkluderas. Jag analyserade sedan mitt material i relation till 
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mina problemformuleringar (Boréus & Bergström 2018, 63).  

7.6 Etiska överväganden 
 

I alla studier som genomförs behöver man ha i åtanke vissa aspekter av etik. Det är 

kombinationen av syfte, frågeställning och metod som tillsammans skapar den etiska 

känsligheten i den enskilda studien (Nikku 2013, 7). Eftersom att jag i min uppsats inte 

tagit kontakt med personer via exempelvis intervjuer eller frågeformulär behövde jag inte 

tänka på det man oftast talar om omkring forskningsetik såsom anonymitet eller 

samtycke.  

Det material jag använt mig utav i uppsatsen är istället sådant material som ligger ute för 

allmänheten och enligt Bryman är sådant material som ligger ute på internet potentiella 

källor både för kvalitativa och kvantitativa undersökningar. Dessa får användas inom 

forskning så länge det inte är av känslig natur samt ligger ute för offentligheten (2011, 

142, 583). De historier om terroristerna jag dragit slutsatser från är alltså sådant material 

som inte kan anses vara etiskt problematisk att använda. Det finns dock andra etiska 

aspekter som jag behövt ta hänsyn till. Det är viktigt att poängtera att de framställningar 

som jag dragit slutsatser från är de förklaringar som den svenska kvällspressen tillskrivit 

dåden och inte nödvändigtvis ”sanningen”. I och med min utgångspunkt i denna uppsats 

har jag inte grävt närmare i personers privatliv eller talat om de offer som varit en del av 

de händelser jag undersökt. Jag har därför inte inskränkt på enskilda personers privatliv.  

En annan viktig aspekt i denna uppsats har varit att hela tiden försöka förhålla sig 

objektiv till det material jag använt. Det vill säga att försöka åtskilja mina egna 

föreställningar, åsikter och attityder från det som faktiskt skrivs. Detta för att kunskapen 

som inhämtas ska gå att validera (Kvale & Brinkmann, 2009). Gällde skrivandet av denna 

uppsats har jag hela tiden varit tvungen att hålla mig till det som faktiskt står i de artiklar 

jag utgått från och inte vinkla materialet på ett sådant sätt att det inte längre är 

representativt för det som står i tidningarna. För att möjliggöra detta har jag på ett 

systematiskt sätt gått igenom mitt material och hittat ett antal teman som faktiskt är 

representativa för min empiri. 
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8 Resultat och analys 
Nedan presenteras det resultat som framkommit utifrån de 49 artiklar som ligger till 

grund för denna studie. Jag har kategoriserat mitt resultat med utgångspunkt från två 

huvudteman som jag valt att döpa till exkludering och inkludering. Eftersom att jag 

arbetat med ett öppet förhållningssätt har mina teman inte på förhand varit definierade 

utan det har växt fram under arbetets gång.  

9 Framställningar av Rakhmat Akilov 

9.1 Exkludering 
 

Nedan följer fem teman som alla förhåller sig till Rakhmat Akilov och sättet han 

framställs som exkluderande från ”vi”-gruppen. Följande teman visar på vilka sätt den 

svenska kvällspressen framställer Akilov annorlunda från ”vi”-gruppen.  

9.1.1 Den 39-årige uzbekistaniern  
 

I de artiklar jag analyserat från den svenska kvällspressen om Akilov är hans ursprung av 

central tyngd, de talar ofta om landet Uzbekistan och om regionen i Centralasien. På olika 

sätt poängterar och lyfter artiklarna fram att terroristen inte kommer från Sverige vilket 

gör att han framställs som utanför ”vi” gruppen.  

Attacken på Drottninggatan sker runt 15 tiden på fredagseftermiddagen. Senare samma 

kväll grips den då misstänkte gärningsmannen Rakhmat Akilov i Märsta utanför 

Stockholm. I den första artikeln som Aftonbladet publicerar angående gripandet av den 

misstänkte gärningsmannen går tidningen ut med bild, namn och ålder på Akilov men 

mycket mer information ger de inte ut om honom i detta skede (Aftonbladet 2017p). Men 

det dröjer inte länge innan de gör det, senare samma dag får vi veta mer om Akilov. Nu 

lägger tidningarna fram att den misstänkte terroristen är en 39-årig man från Uzbekistan, 

kort nämns också att han har fyra barn och jobbar inom byggbranschen (Aftonbladet 

2017d).   



 

 
 

23 

Kring Akilov kan jag i de inledande beskrivningarna generellt se att de är ett stort fokus 

på hans ursprung, kvällspressen nämner i de flesta artiklar att han är uzbekistansk 

medborgare och gemensamt för dessa är att alla benämner honom som ”den 39 årige 

uzbekistaniern” (Aftonbladet 2017b, Aftonbladet 2017c, Aftonbladet 2017e). I samband 

med att Akilov senare under dagen för attentatet grips skriver Expressen flertalet artiklar 

om gripandet och även i dessa poängterats det att Akilov kommer från Uzbekistan genom 

att exempelvis ha som underrubrik ”Mannen kommer från Uzbekistan” (Expressen 

2017b, Expressen 2017c). Både i ett tidigt stadie såväl som genomgående av 

rapporteringen av Akilov de två första veckorna efter attentatet omnämner kvällspressen 

att han har ett annat ursprung.  

Det vi kan se är alltså att de beskrivningar som ligger nära till hands ofta handlar om 

Akilovs bakgrund. I alla artiklar från de två första dagarna publicerade av Aftonbladet 

efter attentatet lyfter tidningen en gång fram att han arbetar inom byggbranschen samt att 

han har fyra barn, vilket också kan sägas inte får något vidare utrymme. Expressen 

nämner något fler gånger att han är fyrbarnsfar. Generellt kan vi se att tidningarna 

beskriver honom som den 39-årige uzbekistaniern och att beskrivningar som exempelvis 

den 39-årige fyrabarnspappan inte ligger lika nära tillhands. I min empiriska genomgång 

fann jag i de artiklar om Akilov nästintill uteslutande artiklar som samtidigt nämnde att 

han var från Uzbekistan. Kvällspressen tillskriver honom på ett sätt som gör att han inte 

kan misstas för att vara en del av ”vi”-gruppen utan det är viktigt att poängtera att han 

kommer från orienten och tillhör ”dom”. När tidningarna frekvent poängterar att den vid 

tillfället misstänkte gärningsmannen har ett annat ursprung gör de en skillnad på honom 

och på sig själva. Även fast Akilov bodde i Sverige var han inte här ifrån och det gör 

artiklarna tydligt. Genom att göra denna exkludering från den egna gruppen skickar 

tidningarna ut signaler som hämmar sammankopplingen av Akilov och Sverige. Denna 

hämning kan härledas till det tankesätt som Said beskriver, alltså att västvärlden ofta gör 

en tydlig uppdelning mellan det västerländska och orientaliska folket (Said 1981, 4).  
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9.1.2 Den illegala terroristen  
 

I artikeln ”Rakhmat Akilov, 39, misstänks för attacken på Drottninggatan” går man 

djupare in på det beslut som togs mot Akilov under 2016, ett beslut som handlade om att 

han skulle utvisas från Sverige eftersom att hans historia om att det var farligt för honom 

i Uzbekistan inte ansågs vara trovärdig. Ett beslut polisen sedan inte kunde verkställa 

eftersom att de inte hittade Akilov. Att Akilov exkluderas från ”vi”-gruppen gör 

kvällspressen i dessa artiklar tydligt genom att visa att han geografiskt inte hör hemma i 

Sverige. 

Det beslut som under 2016 togs mot Akilov återkommer i flertalet artiklar (Aftonbladet 

2017k, Aftonbladet 2017l, Expressen 2017g, Expressen 2017h, Expressen 2017i). Bland 

annat kan vi läsa: ”Under söndagen framkom ytterligare uppgifter om Akilov. Uzbeken 

ansökte om uppehållstillstånd i Sverige 2014, men fick avslag i juni 2016” (Expressen 

2017g). I en av artiklarna tas även det faktum upp att det finns många som Akilov som 

vistas i Sverige utan tillstånd: ”På polisens lista finns det omkring 12 000 personer i 

Sverige som är efterlysta på samma sätt”. Det framkommer även att polisen ska införa 

mer kontroller och att polisen ska få mer resurser till att kunna verkställa att besluten kan 

genomföras (Aftonbladet 2017k). 

I min analys framkom det att sättet kvällspressen skriver om Akilov medför att artiklarna 

sänder ut signalen av att han inte hör hemma i Sverige, att han inte längre var välkommen 

här och där med inte var en del av det svenska samhället. Det kan också tänkas vara så att 

dessa framställningar medför en bild av att dådet på Drottninggatan aldrig hade behövt 

hända om beslutet hade genomförts. Tidningarna gör sammankopplingen mellan den 

aktuella terroristen och andra invandrare som befinner sig i Sverige illegalt. Tidningarna 

talar om att arbetet med att få ut dessa ur landet måste prioriteras, genom detta gör de en 

indirekt koppling mellan illegala invandrare och terrorism och att gruppen i sig utgör en 

fara för ”vi”-gruppen. Artiklarna drar sammankopplingen mellan risken för framtida 

terrordåd med de personer som fått utvisningsbeslut i Sverige vilket i linje med Said kan 

anses vara grovt generaliserande. Det kan också ses som ett uttryck för othering eftersom 
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att det kan ses som förnedrande mot alla de oskyldiga som sammankopplas med terrorism 

(Conti 2018, 202).  

9.1.3 Den främmande mannen  
 

Förutom att lyfta fram det faktum att Akilov kommer från ett annat land lyfter 

kvällspressen även fram andra aspekter som tydliggör hans grupptillhörighet. Aspekter 

som på olika sätt pekar ut Akilovs bakgrund.  

Genom att skriva att Akilov kan dålig svenska (Aftonbladet 2017b), att han behövde en 

tolk under häktningsförhandlingarna (Aftonbladet 2017g) och att man inte vet hur länge 

han har befunnit sig i Sverige (Aftonbladet 2017c) så tydliggör artiklarna samt pekar ut 

det faktum att terroristen är en produkt av ett annat samhälle. Även Akilovs före detta 

arbetsgivare bekräftar Akilovs bristande språkkunskaper: ”Hans svenska var lite svår att 

förstå så vi pratade en del om att det var viktigt att han utvecklade sin svenska” 

(Expressen 2017e). Ovan är alltså beskrivningar av Akilov som gör att han sätts i ljuset 

av att vara främmande. Han talar ett främmande språk och han kommer från ett 

främmande land.  

Bilden av Akilov som en outsider eller som en del av ”dom”-gruppen förstärks genom ett 

uttalande från en gammal kollega till Akilov som uppger att Akilov ska ha sagt: ”Jag 

bara röker och sover” (Aftonbladet 2017e, Expressen 2017k), detta efter att han blivit av 

med sitt jobb. Akilov uppges ha blivit av med jobbet eftersom att han inte kunde hålla sig 

vaken på arbetstid (Expressen 2017k). Bilden förstärks sedermera av att han lever som en 

outsider i en artikel om Akilovs bostad: ”Här, på 64 kvadratmeter med madrasser på 

golven, bodde den terrormisstänkte uzbeken Rakhmat Akilov” (Expressen 2017j). En 

artikel lägger också fram förklaringen att han inte kunde behålla sitt jobb eftersom att han 

sov på arbetstid (Expressen 2017j), det ger en bild av att han är oansvarsfull och opålitlig 

och tillskrivs egenskaper som främjar bilden av honom som en del av en annan grupp. 

Beskrivningarna av Akilov bekräftar det faktum att muslimer är porträtterade som 

människor som inte kan autonoma beteenden och tankar och är därmed ett uttryck för 

othering (Conti 2018, 204, 205).  
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9.1.4 Den muslimska terroristen   
 

Den religion som Akilov utger sig tillhöra förekommer frekvent i framställningarna av 

honom. Bara genom att tala om religionen görs en gränsdragning av vilken grupp han 

tillhör. Kvällspressen skriver att Akilov ska har sagt i förhör att han är muslim, men man 

belyser också sambandet mellan religionen och jihadistiska extremistgrupper. Detta 

genom att beskriva att ”ordern” om attentatet på Drottninggatan kommer direkt från 

terrorgruppen IS i Syrien (Aftonbladet 2017c). Sambandet mellan religionen och 

terroristgruppen kan även belysas genom: ”Rakhmat Akilov ska ha sagt i förhör att han 

är muslim och tillhör terrorsekten IS” (Aftonbladet 2017e). Genom att denna 

sammankoppling mellan religion och terror hela tiden görs så är min tolkning att 

klyftorna ökar mellan olika grupper ökar. Detta eftersom att det leder till att vissa grupper 

sammankopplas med terrorism och andra inte. En anledning till att denna 

sammankoppling görs kan vara att det västerländska folket ser personer från orienten som 

våldsamma och krigslystna (Edward Said on Orientalism 1998).  

Förutom att sammankoppla Akilovs personliga religion med terrorism sammankopplar 

man också landet Uzbekistan och de religiösa vanor som finns där med terrorism: ”en 

väldig region med 60 miljoner invånare till en i praktiken outtömlig reservoar av 

blivande jihadister och potentiella självmordsbombare” (Aftonbladet 2017q). Genom att 

göra denna sammankoppling kopplar man samman både religionen såväl som den 

geografiska platsen med terrorism. En religion som inte i första hand förknippas med den 

egna gruppen och med en plats som är avlägsen ”vi”-gruppens.  

Den svenska kvällspressen har i generella drag ett stort fokus på religionen islam när de 

skriver om Akilov. Exempelvis får Akilovs bytesförfrågan från ”stjärnadvokaten” till en 

sunnimuslimsk försvarare stort medieutrymme (Aftonbladet 2017g, Aftonbladet 2017h, 

Aftonbladet 2017i, Expressen 2017m). Vi kan läsa: ”Rakhmat Akilov, 39, ville byta ut 

stjärnadvokaten Johan Eriksson. Han ville ha en försvarare som är sunnimuslim” 

(Expressen 2017m). Bytet fick avslag men framställs vara centralt i många artiklar. Att 

lyfta fram att den terrormisstänkte Akilov vill byta ut sin advokat kan inte ses som 
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irrelevant, men frågan jag ställer är hur många gånger det behöver påpekas. Men 

framförallt av vilken anledning tidningarna varje gång poängterar att han hellre vill ha 

sunnimuslimsk sådan. Min analytiska fundering är om händelsen hade blivit lika 

uppmärksammad om anledningen till bytesförfrågan hade varit något annat. Genom att 

beskriva att han vill byta bort sin ”stjärnadvokat” till en muslimsk advokat framställs det 

som att han gör missgynnande beslut, framförallt i relation till det kristna och ateistiska 

Sverige. Ovanstående beskrivningar bekräftar att islam är förklarat i nära relation till 

terrorism och att vi i den svenska kvällspressen kan tyda att othering förekommer (Conti 

2018, 204, 205). 

9.1.5 Jihadisten  
 

Den mest centrala framställningen av Akilov är den som behandlar hans radikalisering 

och hans grupptillhörighet inom den islamistiska terroristgruppen IS. Den framställs 

genom framläggandet av Akilovs sympatier och hyllningar för organisationen: ”Akilov 

ska ha uttryckt sympatier för terrorgruppen IS på nätet och i en mobil som beslagtagits 

finns videor där han svär trohetsed till IS” (Aftonbladet 2017j). Men också genom 

framskrivningen av andra aspekter som kan kopplas till terroristgrupper såsom hans 

kunskaper inom sprängmedel (Expressen 2017f).  

Förutom extremistgruppen IS hyllade även Akilov rörelsen Hizb ut-Tahrir vilket är ett 

politiskt parti som av vissa beskrivs vara en radikal islamiströrelse. Genom att lyfta fram 

andra sidor (utöver kopplingen till IS) av Akilov som har med terrorism och islamism att 

göra är min analys att bilden av Akilov som en jihadist förstärks och i förlängningen 

också hans position i ”dom”-gruppen. Även fast andra aspekter av Akilovs radikalisering 

tar plats är det kopplingen mellan terroristen och IS som får det största utrymmet 

(Expressen 2017i, Aftonbladet 2017e, Aftonbladet 2017j, Expressen 2017l): ”39-åringen 

har sagt att han var kopplad till IS redan när han brottades ner av polis i Märsta” 

(Aftonbladet 2017e). 

Genom att skriva fram kontakten Akilov ska ha haft med medlemmar inom 

organisationen framstår det som att han var ”djupt rotad” inom denna: ”Akilov hade 13 
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olika kontaktpersoner på nätet som var med och planerade terrordådet på 

Drottninggatan. Några kallar han i chattkonversationer för "min mästare" och "kurator" 

(Expressen 2017a). Så pass djupt rotad att han hade flertalet kontakter inom 

organisationen (ibid) som han dessutom hade kontakt med under tiden dådet ägde rum 

(Expressen 2017l). Eftersom att attacken utfördes i extremistgruppens namn kan man se 

det som att framställningarna till viss del rättfärdigas. 

Centralt kring framställningarna av Akilov och den extremistiska gruppen IS är att 

kvällspressen ofta sätter organisationen framför individen som begått dådet. De lägger 

fram beskrivningarna av att individen är en del av något större och strukturellt snarare än 

en enskild individ som begått en fruktansvärd handling. Kvällspressen talar om att ordern 

för attentatet kommer från ett större sammanhang och inget som den enskilde individen 

har beslutat om. Detta gör att Akilov inte framställs som en enskild terrorist utan att hotet 

kommer från en större grupp. Artiklarna talar om gruppen och mer sällan om individen 

vilket kan ses som ett uttryck av att kvällspressen tillskriver gruppen egenskaper och 

traditioner snarare än den enskilde (Said 1978).  

Förutom Akilovs personliga koppling till IS skriver flertalet artiklar även om IS generellt 

och specifikt om kopplingen mellan IS och terrorism i västvärlden, samma dag som 

attacken har skett kan vi läsa: ”Det är hela västvärlden som står under attack av 

jihadistisk terror” och att ”Vi vet ännu inte vem som ligger bakom detta dåd men 

mönstret tyder på att det kan vara islamistisk terror”(Aftonbladet 2017m). Kvällspressen 

skriver dessutom att de direkt kopplar attacken till liknande attacker i Berlin och Nice 

(Aftonbladet 2017l). Innan tidningarna vet vem eller vilka som har begått attacken i 

Stockholm kopplar de samman dådet med två liknande dåd i Berlin och Nice, två dåd 

utförda av muslimska IS terrorister. De drar också direkt kopplingen till jihadister i 

allmänhet. Min analys är det faktum att artiklarna medvetet eller undermedvetet 

sammankopplar terrorism med islam. Det kan tänkas vara så att de drar slutsatser utifrån 

stereotypiska roller där terroristen stereotypiskt sätt är en muslimsk IS terrorist (Powell 

2011, 96), vilket det även i detta fall var. När tidningarna gör denna koppling finns risken 

att religionen islam framställs på ett dåligt sätt kanske helt utan grunder i vad som 
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verkligen har skett. Det hade ju kunnat vara så att dådet genomförts helt utan koppling till 

varken islam eller IS. Det kan också reflekteras ur ett ”vi och dem” perspektiv där 

kvällspressen direkt antar att det är ”dom” som har begått attacken och inte med någon 

som är en del av ”vi”-gruppen.  Men det kan också ses som en reaktion på den bild som 

det västerländska folket haft på religionen i många år, där bilden av religionen har blivit 

snedvriden (Said 1981, L).  

9.2 Inkludering  
 

Nedan följer två teman som istället för att tala om sättet Akilov framställs som 

exkluderande istället visar på hur Akilov på olika sätt inkluderas i ”vi”-gruppen. Även 

fast sättet han inkluderas på inte är lika vanligt förekommande som sättet han exkluderas 

på bidrar begreppet till en mer nyanserad bild, särskilt i relation till tidigare studier.  

9.2.1 Ett religiöst attentat?  
 

Som tidigare nämnts står Akilovs religion i centrum av framställningarna av honom, och 

inte sällan får religion stå som en del av förklaringen till hur attentatet kunnat begås. Men 

det finns andra nyanseringar av dessa framställningar. Framställningar som tyder på att 

Akilov som många gånger beskrivs som en religiös man faktiskt inte vet särskilt mycket 

om religionen islam. I en artikel kan vi läsa: “En frånskild fyrabarnsfar som missbrukat 

droger och har mycket begränsade kunskaper om islam”, artikeln lyfter även fram det 

faktum att Akilov själv ser sig som muslim, men att han inte fullt ut vet vad religionen 

faktiskt innebär (Aftonbladet 2017o). Och när Akilov är på besök i en moské 

framkommer det att han inte vet hur man ber: ”Han ska heller inte ha känt till 

grundläggande delar av islam. Enligt en person som följde med Akilov till en moské i 

Sverige "visste han inte ens hur man ber" (Expressen 2017o). Dessa nyanser av 

framställningar visar på att hans motiv inte är förankrade i det religionen står för och att 

det som framställs ha skett i religionens namn egentligen inte har med religionen att göra. 

De försvagar därmed bilden av att islam är sammankopplad med attentatet. Dessa 

framställningar öppnar upp för andra sorters motiv som kan ligga närmare ”vi”-gruppen, 
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såsom exempelvis det drogmissbruk kvällspressen skriver om. Dessa framställningar 

utmanar Saids påstående av att västvärlden grovt generaliserar orienten (Said 1981, 4) 

eftersom att dessa framställningar visar på andra infallsvinklar.  

Något som tidningarna genomgående har varit noggranna med är att åtskilja islam och 

islamism, detta genom att inte missbruka ordet islam utan att istället använda ordet 

islamism (Aftonbladet 2017o, Aftonbladet 2017e). Islam och Islamism är två olika saker 

och bör skiljas åt, islam är religionen som utövas av muslimer. Islamism är däremot en 

tro om att religionen islam ska genomsyra inte bara det personliga livet utan även det 

politiska samt sociala arenor. Detta för att återuppta ett kalifat (Jervas 2003, 94). Det en 

sådan åtskiljning kan tänkas göra är att vi inte drar paralleller mellan islam och terrorism 

utan att vi skiljer dem åt och förstår att det handlar om islamism och islamister och inte 

”vanliga muslimer”. Det medför i sin tur att mönstret av att vi sammankopplar terrorism 

med religion kan brytas. En sammankoppling som främst berör islam vilket medfört att 

religionen porträtteras på ett dåligt sätt (Eid 2013, 609-610). Min analytiska tolkning är 

där med att samtidigt som kvällspressen ofta poängterar att Akilov är muslim och ofta 

skriver om attentatet i nära relation till religionen finns det också andra framställningar 

som utmanar detta. Framställningar som på olika sätt lyfter bort religionen från såväl den 

aktuella terroristen som terrorism i allmänhet.  

9.2.2 Den empatiska terroristen  
 

I ett antal artiklar får vi ta del av beskrivelser som närstående till Akilov har om honom, 

gemensamt för dessa är att de beskriver Akilov med positiva egenskaper. I artiklarna kan 

vi läsa att vänner till Akilov blev mycket förvånade när de fick reda på vad terroristen 

gjort och att de aldrig sett tecken på att han skulle kunna göra något sådant. Han beskrivs 

av vännerna som empatisk och intellektuell. En annan bekant säger att han inte var 

politiskt lagd och aldrig pratade om vad det innebar att vara en god muslim (Aftonbladet 

2017f). Han beskrivs också som en vanlig arbetare och har inte upplevts som en religiös 

fanatiker: ”han festade och drack alkohol som många andra uzbeker i Sverige” berättar 

en vän till Akilov (Expressen 2017e). Även tidigare arbetsgivare till Akilov beskriver 
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honom som lugn och utan några speciella åsikter (Expressen 2017e) och grannar 

beskriver honom som artig: ”Han har hållit upp dörrar och hjälpt till att bära kassar”. 

Flera beskriver att han var i Sverige för att tjäna pengar som han kunde skicka hem till sin 

familj (Expressen 2017f). Budskapet i artiklarna av Akilovs vänners uttalanden kan ses 

som ett sätt att framställa Akilov som mer lik än olik ”vi”-gruppen. Vännerna talar om att 

han är artig, intellektuell, empatisk och lugn. Genom detta kan det också ses som att 

Akilovs plats i ”dom”-gruppen försvagas eftersom att han tillskrivs attribut som är 

eftersträvansvärda. I en artikel beskrivs han om en ”galning” och en ”idiot” (Aftonbladet 

2017a) och i en annan artikel beskrivs han som en ”enstöring” (Expressen 2017f). Vilka 

också kan ses som ”universella” ord som kan tillskrivas vem som helst. Genom att 

beskriva Akilov med dessa ord gör kvällspressen ingen större åtskiljning av honom 

gentemot den egna gruppen. Det motbevisar också att västervärlden tillskriver alla 

personer från orienten med samma egenskaper.  

10 Framställningar av Brenton Tarrant 

10.1 Exkludering 
 

Nedan följer tre teman som alla har växt fram i förhållande till Brenton Tarrant och sättet 

han framställs som exkluderad från ”vi”-gruppen. Följande teman visar på vilka sätt den 

svenska kvällspressen framställer Tarrant annorlunda från ”vi”-gruppen. 

10.1.1 En lågintensiv hjärntvätt  
 

Efter att ha analyserat materialet framkom det att Tarrant ofta tillskrivs vara en 

högerextremist (Aftonbladet 2019b, Expressen 2019c, Aftonbladet 2019e) vi kan bland 

annat läsa: ”I fredags klev högerextremisten Brenton Tarrant in i två olika moskéer” 

(Aftonbladet 2019b). I vissa fall benämns han även vara en fascist (Expressen 2019b). 

Artiklarna ger ut förklaringen till att detta har skett är efter en lågintensiv hjärntvätt 

(Aftonbladet 2019c). Genom att förklara hans radikalisering som en ”hjärntvätt” 

avskriver kvällspressen till viss del gruppen ansvaret för gärningen. Han ses istället som 
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ett undantagsfall eftersom att hans åsikter inte per automatik förekommer i gruppen han 

tillhör. Genom att referera till Tarrant om en extremist tillskriver artiklarna honom motiv 

som inte är eftersträvansvärda i samhället och det är också ett sätt att urskilja den 

västerländska mannen från den övriga befolkningen. 

Tarrants familj och släktingar målar upp en bild av honom som att han aldrig visat tecken 

på några högerextrema åsikter, och han ska också tidigare ha varit ostraffad. Han beskrivs 

som en kille som betedde sig som vem som helst och som aldrig visade tecken på 

annorlunda åsikter eller beteenden: ”Han var lika normal som vem som helst” (Expressen 

2019g). Hans familj var högt ansedda i staden de bodde i och en kusin till Tarrant menar 

att han inte alls har varit uppfostrad till detta (Expressen 2019g). Genom hans familjs 

utlåtanden avskriver de sig alla tänkbara skyldigheter till det som skett samtidigt som jag 

å andra kan se det som att han inkluderas i ”vi”-gruppen eftersom att han betedde sig och 

växte upp som ”vem som helst”.  

10.1.2 Individen som anklagats för mord  
 

Ett av de teman som har varit framträdande i materialet är att exkluderingen av Tarrant 

främst sker genom sättet han framställs på ur ett individualistiskt perspektiv. Terroristen 

Brenton Tarrant framställs inte sällan tagen ur sitt sammanhang, han tillhör 

högerextremismen och tillskrivs också att vara högerextremist, men han beskrivs ur ett 

individualistiskt ”grundperspektiv”. Dådet förklaras från den enskilda individen och inte 

utifrån den grupp han tillhör.  

I ett tidigt stadie tillskriver kvällspressen Tarrant för att vara en enskild individ som 

begått ett attentat, han beskrivs som: ”individen som anklagats för mord” (Expressen 

2019a) och ”individen som iskallt har planerat och genomfört dådet” (Expressen 2019b). 

Genomgående beskrivs alltså Tarrant vara en individualist och den radikalisering som 

Tarrant har genomgått beskrivs ha skett i hans ensamhet på internet: ”De har levt hela 

sina liv på internet och har skapat en egen alternativkultur baserad på skämtbilder som 

ska provocera, bedra och lura”. Vidare menar artikeln att sajter på internet ofta 

innehåller extrema åsikter som vissa individer kan uppfatta som normaliserade. Unga 
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män tar sedan del av materialet och handlar utefter det (Aftonbladet 2019c). Främst är det 

högerkantens propaganda som sprids och här har dessa åsikter fått en plats i samhället, en 

plats de inte tidigare haft. Det är åsikter som har fokuserat på invandring och hets mot 

muslimer och de som radikaliseras via dessa sajter beskrivs leva i en isolerad värld 

(Aftonbladet 2019d). Men också en värld: ”Där människor fyllda med hat, och 

övertygelser om våld, kan hitta och trigga varandra” (Expressen 2019d). Den 

högerextremistiska grupp som trätt fram ur detta beskrivs som icke enhetlig (Aftonbladet 

2019d).  

Tarrant beskrivs ha radikaliserats på internet vilket gör att kvällspressen förflyttar platsen 

han radikaliserat på från det västerländska samhället till cybersamhället. Kvällspressen 

poängterar också att radikaliseringen har skett i hans ensamhet och i en isolerad tillvaro 

vilket gör att han inte framställs som en produkt av det västerländska samhället. 

Tidningarna förnekar inte att Tarrant finns inom den egna gruppen, men de tar på olika 

sett avstånd till honom genom att beskriva honom som udda eller som en enstöring. Min 

tolkning är att detta gör att ”vi”-gruppen inte tillskrivs dådet i lika stor utsträckning. De 

attribut som får stor plats i rapportering krig Tarrant är sådana attribut som skiljer Tarrant 

från ”vi”-gruppen och gör honom annorlunda gentemot den gruppen. Att individualisera 

terroristen gör att gruppen han tillhör till vis del kan avskrivas ansvaret. Mönstret är 

tydligt att han ses som ett undantagsfall inom gruppen snarare än en del av en strukturell 

trend.  

Tarrant beskrivs som ”ensamvargen” eller den ensamme terroristen, alltså en terrorist 

som agerat oberoende av bredare organisationer: ”Han har agerat på egen hand, utan 

stöd eller order från någon organisation” (Aftonbladet 2019g). Artiklarna menar istället 

att Tarrant har tagit inspiration från andra däribland Anders Breivik. Även fast vi lever i 

en våg av främlingsfientlighet och antimuslimska åsikter är det bara terroristen själv som 

kan bära skulden för dådet (Aftonbladet 2019g). Nya Zeelands högsta polischef 

säger:”[…] det var en angripare som bär ansvaret för detta fasansfulla dåd” 

(Aftonbladet 2019i). Kvällspressen skriver också om att terroristen vill representera sig 

själv och hans farmor beskriver honom som något av en enstöring som ägnade mycket tid 



 

 
 

34 

vid sin dator (Expressen 2019g). Även detta är ett exempel på att Tarrant beskrivs ur ett 

mikroperspektiv där fokuset ligger på den enskilda individen snarare än ett större 

sammanhang. Och även fast Tarrant benämns som en högerextremist sätts han framför 

gruppen. Det är inte gruppen som har gett order om attentatet, man talar inte om gruppens 

homogena bild på samhället utan det är hans egna personliga motiv och åsikter som 

beskrivs vara det som har lett fram till attacken har skett. Och som tidigare nämnt under 

avsnittet ”tidigare forskning” har andra studier kommit fram till liknande resultat, Powell 

menar att det finns ett mönster i att icke muslimska terrorister beskrivs som enskilda 

händelser (2011, 91).  

10.2 Inkludering 
 

Nedan följer tre teman som visar på hur Tarrant på olika sätt inkluderas i ”vi”-gruppen.  

10.2.1 Ingen ensam galning  
 

Sättet Tarrant framställs på i den svenska kvällspressen är sällan i relation till landet han 

kommer från. Tarrant beskrivs vara en 28-årig australiensisk medborgare men det sker 

inte i någon större utsträckning och det är inte en central beskrivning av terroristen. 

Istället finns det andra framställningar som ligger närmare till hands, framställningar som 

ofta lägger vikt på att han sammankopplas med andra västerländska gärningsmän såsom 

den norske Anders Behring Breivik eller Anton Lundin Pettersson som utförde 

skolattacken i Trollhättan: ”Precis som Anders Behring Breivik har han skrivit 

ett manifest” (Aftonbladet 2019a). I det 75 sidor långa manifest som Tarrant lämnar efter 

sig hyllar han både Anders Behring Breivik och Anton Lundin Pettersson, vilket också 

uppmärksammas i flera artiklar från den svenska kvällspressen (Expressen 2019f): 

”Manifestet bidrar till att avliva myten om den ensamma galningen, bland annat genom 

referenserna till Anders Behring Breivik och Anton Lundin Pettersson” (Expressen 

2019d). De referenser kvällspressen gör till Anders Behring Breivik och Anton Lundin 

Pettersson gör att bilden av den ensamme gärningsmannen inom den egna gruppen 

försvagas.  
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Förutom att det förekommer avsaknader av framställningar kopplade till Australien 

beskrivs heller inte Tarrant utifrån kulturella eller geografiska aspekter i allmänhet utan 

det är det politiska och ideologiska beskrivningarna som står nära till hands och särskilt i 

relation till andra gärningsmän med liknande åsikter eller ideologier: ”Förra veckans 

händelser i Christchurch var inte ett isolerat fall där en radikaliserad ensamvarg fick en 

flipp” (Aftonbladet 2019b). Samtidigt som kvällspressen utelämnar beskrivningar som 

har med terroristens ursprung att göra, vilken kan tänkas leda till att han inte förknippas 

med ”vi”-gruppen. Så lyfter dem även fram aspekter av att han inte är ensam inom 

gruppen. Vilket gör att bilden av en ensam galning försvagas. När man gör 

sammankopplingen mellan de olika terroristerna använder kvällspressen sällan ord om 

direkt pekar på andra terrorbrott, man sammankopplar snarare genom att nämna andra 

individer vilket också kan ses som en viss avdramatisering.  

10.2.2 Den vita beskyddaren  
 

Ett tema som varit framträdande i analysen av Tarrant är sättet han framställer sig själv 

på, och vilka motiv han själv såväl som kvällspressen tillskriver dådet. Gemensamt för 

dessa är hur Tarrant och artiklarna knyter an terroristen nära den tänkta ”vi”- gruppen.  

Motivet till Tarrants dåd beskrivs vara att ta livet av så många som möjligt, detta för att 

sätta världens muslimer i skräck (Aftonbladet 2019b). Det beskrivs också vara en 

hämndaktion mot den muslimska terrorn och inte minst mot dådet av Rakhmat Akilov 

utfört på Drottninggatan i Stockholm (Expressen 2019b, Aftonbladet 2019g). Tarrant 

sägs vilja försvara sin etnicitet och har varit beredd att dö för den: ”Det är starkt 

fokuserat på vad han kallar för folkmord på vita genom massinvandring” (Expressen 

2019c). Han menar att ”vita” eller ”européer” inte föder lika många barn som icke-

européer och i takt med den invandring som sker så kommer det etniskt vita folket tillslut 

att bli i minoritet i sina hemländer. Tarrant beskriver detta som ett pågående folkmord 

som måste stoppas och i hans manifest står det ”Vi måste säkra existensen för vårt folk 

och en framtid för våra vita barn”. Han menar också att det inte finns några oskyldiga, 

varje utlänning är en fiende (Aftonbladet 2019g). Kvällspressen beskriver Tarrant med 
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utgångspunkt i politiska åsikter och ideologier, som tidigare nämnts talar de om hans 

högerextremistiska åsikter. Men de talar också om hans nationalism, biologiskt grundade 

rasism och hans konservativa syn på samhället. Tarrant knyter där med sig själv nära 

”vi”-gruppen och ser sig själv som beskyddaren av det vita folket. De motiv som Tarrant 

tillskrivs är kanske inte direkt inkluderande i den egna gruppen, men han tillskrivs heller 

inte motiv som ligger långt borta. Han vill hämnas mot dem som skadat det västerländska 

samhället, han vill försvara det ”vita folket” och han beskrivs som en nationalist. Det är 

åsikter eller tankar som inte minst i dessa tider kan tänkas återspela delar av det 

västerländska samhället.  

Kvällspressen talar om Tarrants dåd som ”revolutionsnära” (Aftonbladet 2019g). När 

man tillskriver ett terrordåd som ”revolutionsnära” så är min tolkning att man 

avdramatiserar dådet, detta eftersom att en revolution inte sällan ses som en aktion som 

bidrar till en omvandling av samhället till det bättre med ett brett folkligt stöd. 

Kvällspressen avdramatiserar därmed inte bara dådet, de ger därmed också en bild av att 

dådet har ett visst folkligt stöd. 

10.2.3 Ingen riktig terrorist  
 

Tarrant hade ihjäl 50 personer i ett terroristiskt högerattentat men det är inte sällan han 

istället tillskrivs som ”skytten” eller ”gärningsmannen” istället för den terrorist han är. 

Genom att stundtals inte benämna en terrorist som terrorist utan som ”moskéskytt” eller 

”gärningsman” öppnar man upp för en reflektion kring vem som räknas som terrorist och 

vem som inte gör det 

Ofta benämns Tarrant vara en terrorist, men det är heller inte ovanligt att den svenska 

kvällspressen benämner honom med andra ord. Ord som gärningsman eller skytt 

förekommer vid flertalet tillfällen (Expressen 2019e, Aftonbladet 2019h). Exempelvis 

läser vi i en artikel från Expressen: ”Sent på fredagsnatten, svensk tid, ställdes den 

misstänkte skytten inför rätten i Christchurch” (2019a). Och i en artikel från Aftonbladet 

läser vi rubriken: ”Moskéskytt stoppades från tredje attack” (Aftonbladet 2019f). I fallet 

med Rakhmat Akilov benämns han uteslutande vara en terrorist, men i fallet med Brenton 
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Tarrant ser vi en viss nyanserad bild av benämningarna. Och som tidigare forskning 

menar är det en skillnad på tillskrivningarna ”terrorist” eller ”skytt” (Mordin 2016, 988). 

Eftersom att vi sammankopplar personer från orienten med våldsamhet och krigslystenhet 

kan det vara en del av förklaringen till de olika benämningarna (Edward Said On 

Orientalism 1998). 

Genom att premiärministern i Nya Zeeland behöver gå ut och förklara attentatet som ett 

terrordåd (Expressen 2019a) gör hon en åtskiljning mellan olika attentat, där vissa dåd 

utan minsta förklaring eller tvekan är ett terroristattentat medans andra behövs definieras 

som det innan allmänheten har en gemensam bild av vad som skett. Men även fast dådet 

utsägs vara ett terroristattentat kan jag urskilja en viss förskjutning av ansvaret till andra 

grupper. Kvällspressen talar om att ”extremism föder extremism” och att den islamistiska 

terror vi sett eskalera har fött de högerextrema krafter vi ser hos Tarrant (Aftonbladet 

2019j). Framställningen gör att dådet ställs mot tidigare islamistiska attacker och på så 

sätt förskjuter man till viss del ansvaret till andra grupper istället för den grupp som 

Tarrant tillhör – högerextremismen. Det blir också en viss förskjutning av ansvaret från 

”vi”-gruppen till ”dom”- gruppen.  

11 Likheter och skillnader i framställningarna  
Följande avsnitt ämnar till att lyfta fram ett urval av de likheter och skillnader som jag 

hittat kring framställningarna av terroristerna Rakhmat Akilov och Brenton Tarrant.  

En av de mest framträdande skillnaderna är sättet den svenska kvällspressen förhåller sig 

till de bådas ursprung, där det i Akilovs fall är en central del av beskrivningarna av 

honom. Kvällspressen skriver ofta och mycket om landet Uzbekistan och generellt har 

framställningarna ett stort fokus på den geografiska platsen han kommer från. Detta 

skiljer sig avsevärt mot Tarrant där artiklarna knappt nämner att han kommer från 

Australien och än mindre har ett fokus på den geografiska platsen. Min analys är också 

att uttalandet från Aftonbladet kring Akilovs ursprung: ”en väldig region med 60 

miljoner invånare till en i praktiken outtömlig reservoar av blivande jihadister och 
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potentiella självmordsbombare” (2017n) inte alls avspeglar sättet Tarrant framställs på. 

Varför kvällspressen lägger stor vikt på Akilovs ursprung kan ha att göra med att platsen 

han kommer från ofta sätts i total motsats till ”vi”-gruppen, vilket leder till att ”vi”-

gruppen distanserar sig från terroristen.  

Sättet som religion tar plats i de olika framställningarna har också stora skillnader 

terroristerna emellan. Precis som med Akilovs ursprung tar även hans religion upp en stor 

plats i de framställningar jag analyserat av honom, vilket bekräftar vad tidigare studier 

säger (Mordin 2016, 987). Vad det gäller Tarrant har jag inte hittat att tidningarna 

överhuvudtaget nämner ifall han praktiserar en religion eller inte. Som tidigare nämnt kan 

detta bero på att Akilov utfört attentatet i religionens namn. Men det kan också ha att göra 

med sättet som det västerländska folket ser på religionen islam, som under många har 

varit snedvriden och kopplad till våldsamhet, terrorism och krigslystenhet.  

Den tredje, och kanske mest framträdande skillnaden mellan de två terroristerna är sättet 

som de beskrivs på utifrån individen kontra ett större sammanhang. Akilov ses som en 

individ som är en del av något större och strukturellt medans Tarrant enbart förklaras 

utifrån individen och ses snarare som ett undantagsfall än en strukturell trend. Exempel 

på detta är att det kring Akilov talas om extremistgrupper (såsom IS) och där det runt 

Tarrant talas om extremister (såsom Anders Behring Breivik). Kvällspressen nämner inga 

enskilda extremister i anknytning till rapporteringen av Akilov utan det är hela tiden i 

relation till större grupper och sammanhang. Runt Tarrant skriver kvällspressen inte om 

någon gruppassociation eller att han skulle vara en del av ett nätverk. Detta kan delvis ha 

att göra med att de förövare som kommer från orienten sammansvetsas som en homogen 

grupp genom att exempelvis tillskriva dem samma egenskaper, och förövarna från väst 

istället ses som enskilda undantagsfall.  

De likheter som finns mellan terroristerna är de faktum att ingen av dem varken 

framställs bara som exkluderande eller inkluderande. Den empiriska genomgången visar 

istället på att sätten de framställs på både förstärker och försvagar de bådas 

grupptillhörigheter. 
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12 Slutsats  
Följande kapitel avser att sammanfatta uppsatsens viktigaste resultat. Syftet med 

uppsatsen var att undersöka om den svenska kvällspressen framställer terrorister olika 

beroende på deras bakgrund. Uppsatsen har ämnat till att svara på följande 

frågeställningar:  

• Hur framställer den svenska kvällspressen Rakhmat Akilov och Brenton Tarrant 

de två närmsta veckorna efter respektive dåd?  

• Skiljer sig framställningarna mellan Rakhmat Akilov och Brenton Tarrant? I så 

fall på vilket sätt?  

• Upprätthåller media strukturerna kring fenomenet ”vi och dom”, i så fall hur? 

Utifrån studiens resultat kan slutsatsen att framställningarna av terroristerna både har 

likheter och skillnader dras. Den svenska kvällspressen framställer Rakhmat Akilov 

genomgående som en terrorist och framställningarna av honom har fokuserat på landet 

han kommer från, religionen han utger sig tillhöra och den extremistiska gruppen IS. 

Framställningarna har främst fokuserat på det som skiljer Akilov från ”vi”-gruppen och 

det centrala kring framställningarna av honom är att han beskrivs som en individ som är 

del av något större och strukturellt. Ofta handlar framställningarna om grupper snarare än 

den enskilde individen. Framförallt kategoriserar jag Akilovs framställningar som inom 

ramen för ett ”dom”-perspektiv där framställningarna ofta pekar på Akilovs 

grupptillhörighet inom ”dom”-gruppen. Han beskrivs som Said menar, ur orientaliska 

stereotyper vara omodern och religiös.  

Sättet Brenton Tarrant framställs på i den svenska kvällspressen är genom att hans 

position inom ”vi”-gruppen till viss del upprätthålls genom att kvällspressen tillskriver 

honom som exempelvis moskéskytt istället för terrorist, detta eftersom att benämningar 

som skytt inte är lika laddade som benämningen terrorism. Och genom att kvällspressen 

väljer vissa ord framför andra så ser jag det som att han faktiskt fortfarande tillhör ”vi”-

gruppen och att kvällspressen avdramatiserar dådet. Skillnaden på benämningarna kan ses 

som ett tecken på att hans grupptillhörighet avgör vem som räknas som terrorist och vem 
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som inte gör det. Att hans position inom ”vi”-gruppen gör att han inte automatiskt 

tillskrivs vara terrorist eftersom att de kan tänkas sammankoppla gruppen med terrorism. 

Därmed kan det sägas att framställningarna av de två terroristerna till stor del skiljer sig 

åt. Detta genom att vissa beskrivningar och skildringar får ta större plats än andra och 

genom att kvällspressen tenderar att fokusera på olika saker i de olika framställningarna 

av terroristerna.  

Media upprätthåller således på vissa sätt strukturera kring ”vi och dom” genom att skilja 

på framställningarna av två terrorister med olika bakgrund. Men jag kan också se mönster 

av att media faktiskt motverkar dessa strukturer genom att på olika sätt utmana dessa. 

Motverkningarna sker genom att hämma kopplingen mellan islam och terrorism i fallet 

Akilov, vilket gör att ”dom”-gruppen inte i samma utsträckning tillskrivs dådet. Men 

också genom att tillskriva Akilov egenskaper som är eftersträvansvärda vilket gör att 

åtskiljningen av honom gentemot den egna gruppen minskas. I fallet Tarrant finns det 

framställningar som gör att grupptillhörigheten han har inom ”vi”-gruppen försvagas, 

framställningar som poängterar att han är en extremist vilket gör att han åtskiljs från den 

övriga befolkningen i gruppen. Främst sker dock exkluderingen av Tarrant inom ”vi”-

gruppen genom att han framställs ur ett individualistiskt perspektiv, där dådet förklaras 

utifrån den enskilda individen och inte från gruppen.  

13 Diskussion  
Denna studies huvudresultat är att framställningarna mellan två terrorister med olika 

bakgrund både skiljer sig och liknar varandra. Vilket i relation till denna studies 

forskningsöversikt inom vissa områden återspeglar vad dessa säger men även visar på 

andra nyanser av framställningar. Exempelvis visar studiens tidigare forskning på att 

terrorister av västerländskt ursprung ofta beskrivs som psykiskt sjuka (Mordin 2016, 987) 

vilket inte återspeglas i denna studie. Den tidigare forskningen visar också att terroristdåd 

utförda av muslimer beskrivs som ett organiserat hot och att dåd utförda av 

västerlänningar ses som isolerade händelser (Powell 2011, 91) vilket vi istället kan ses 
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återspeglas i denna studies resultat. Därmed kan denna studie både bekräfta tidigare 

resultat samt utmana dessa.  

Urvalet för denna studie är relativt begränsat och för att få en mer täckande bild över 

framställningarna mellan olika terrorister hade fler fall, artiklar och tidningar behövts 

analyserats. Det jag dock har kunnat säga något om är hur mina två valda fall framställts 

inom mitt urval och inom min tidsperiod. I relation till min metod var det stundtals, trots 

utformningen av precisa frågor och kodscheman svårt att hålla sig neutral och inte låta 

egna värderingar styra analysen. Jag har dock hela tiden haft en medvetenhet om min 

neutralitet och har hela tiden försökt förhålla mig neutral. Enligt Salzmann-Eriksson och 

Eriksson (2015) krävs det att man är en erfaren forskare för att kunna analysera material 

utan att bli påverkad av den egna förförståelsen. Därför kan mitt resultat vara påverkat av 

mina egna värderingar trots min medvetenhet kring min neutralitet.  

Något som jag i ett inledande stadie var intresserad utav var hur medias framställningar 

påverkar synen på olika grupper. Utifrån mitt material kan jag inte uttala mig om hur vi 

kan tänkas se på olika grupper i samhället men jag kan diskutera det utefter min empiri. 

Utefter de framställningar jag hittat reflekterar jag över vad dessa kan tänkas få för 

konsekvenser för exempelvis muslimer eller invandrare från orienten i Sverige. Eftersom 

att dådet utfört av Akilov till stor del sammankopplas med religionen och hela tiden står i 

relation till grupper, kan man tänka sig att samhällets bild av de som utövar religionen 

eller som på andra sätt tillhör hans grupp påverkas negativt. Jag tror att det tillför att 

bilden av dessa människor försämras och att de sammankopplas med dådet och i 

förlängningen med terrorism i allmänhet. Ett förslag till framtida forskning är således att 

undersöka hur läsaren påverkas av framställningarna.  

Eftersom att denna studie endast undersökt två fall kan den inte uttala sig om hur 

kvällspressen generellt framställer terrorister, därför är fortsatt forskning av andra fall 

relevanta. Framtida forskning kan också utveckla förståelsen genom att undersöka andra 

tidningar såsom dagspress eller internationella/utländska tidningar. Det vore också 

intressant att utföra en undersökning med samma metod och frågeställningar som denna 
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men med andra fall, det för att se om exempelvis ursprung och etnicitet påverkar 

framställningarna.  
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