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This study aims at covering the perpetrators, victims and Sweden's society. The main 

issue is to examine how these categorization portrayed in the biggest newspaper in 

Sweden, Aftonbladet.  

 

To conduct the survey we have used a critical discourse analysis. The empirical material 

consists of 55 strategically selected news articles and 127 images related to the analyzed 

articles. 

 

In order to identify discourses we chose to use the following analytical concepts: We, 

they, include, exclude, ideal offender, ideal victim, the victims who survived and the 

ideal society to apply the investigation. With these concepts, we were able to identify 

five discourses and analyse how the perpetrators, victims, survivors and society were 

represented in the articles.  

 

In our conclousion, we found out that Sweden's society gets the largest space in the 

news texts. The representation of the perpetrator is depicted on the basis of different 

time aspects. In the first insight, the suspected perpetrator is presented as a father of four 

children who lived in Sweden to support his family, who remained in their homeland. In 

the second insight he is conceived as a stranger and a insane human.   

 

As far as the victims are concerned, they are usually reflected as saints and they are 

rewarded by loveful words.  
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1 Inledning 

Den sjunde april 2017 rubbades ordningen i Sverige. En lastbil kapades och mannen 

som beslagtog fordonet körde med hög fart på Drottninggatan, en av de centrala gatorna 

i Stockholms innerstad. Ur ett urdrag från ett pressmeddelande av Stockholmspolisen 

(Polisen, 2017) skadades femton personer varav nio allvarligt. Fyra personer avled på 

plats och ett femte dödsoffer konstaterades tre veckor efter att händelsen inträffat.  
 

Under fredagkvällen den sjunde april gick polisen ut med ett fotografi på den 

misstänkte. Senare på kvällen greps en person som hade setts i samband med 

terrorattentatet under dagen. Tingsrätten  häktade den misstänkte personen den elfte 

april (Stockholms tingsrätt, 2017a). Åklagaren skulle väcka åtal den elfte maj, däremot 

har åklagaren begärt förlängd åtalstid sju gånger efter häktningen. Stockholms tingsrätt 

har flyttat åtalstiden till den 21 december 2017 (Stockholms tingsrätt, 2017c). Under 

tiden sitter den misstänkte fortfarande häktad för sannolika skäl misstänkt för 

terroristbrott, försök till terroristbrott och framkallande av fara för att begå ett liknande 

brott, som det brott som utfördes den sjunde april 2017 (Stockholms tingsrätt, 2017b). 

 

Den här uppsatsen skrivs sju månader efter attentatet och därför finns det ingen tidigare 

forskning om just denna händelse. Däremot finns det mycket tidigare forskning kring 

ämnet terrorattentat. 

 

Denna uppsats fyller en samhällelig relevans då den tillför ett medvetande för hur olika 

grupper i samhället kategoriseras. Människors uppfattning om samhället kan påverkas 

av vad vi bland annat talar om samt skriver. Boréus (2005) menar att människors 

uppfattning även påverkas av kulturella och historiska betingelser. 

 

Med den här studien hoppas vi bättre kunna tillföra ytterligare en aspekt på 

journalistikforskningen som berör ämnet terrorattentat. Detta motiverar vi genom att vi 

utgår från tidigare forskning och teorier som berör vissa kategoriserande begrepp. 

Dessutom har vi även valt att komplettera med nya definitioner i vårt analysschema som 

förklarar olika representationer. 
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1.1 Förstudie 
 
Innan vi startade arbetet med denna undersökning har vi genomfört tre mindre 

pilotstudier. I den första studien utgick vi från en kritisk diskursanalys. Den andra från 

en semiotisk bildanalys och den tredje var en fältstudie baserad på intervjuer. Genom 

dessa undersökningar har vi kunnat konstatera att de begrepp vi undersöker används 

kontinuerligt av kvällstidningen Aftonbladet. Av fältstudien kunde vi få en uppfattning 

av att medborgarna påverkas av de nyheter de tar till sig, samt av det samhälle de lever 

i. Vi har även uppmärksammat att samhället, med det menar vi samhället Sverige, får 

stort utrymme av journalistiken. 

 

1.2 Syfte och frågeställning 
 
Syftet är att undersöka hur medierepresentationen av ett terrordåd ställer olika grupper i 

samhället mot varandra. Genom att belysa dessa kategoriseringarna vill vi få en bild av 

hur offer, gärningsman och samhället Sverige representeras i nyhetstexterna, 

publicerade av Sveriges största kvällstidning, Aftonbladet. Med hjälp av en kritisk 

diskursanalys och teorier ska vi undersöka ämnet enligt följande frågeställning: 

Hur representeras offer, gärningsman och samhället Sverige, i Aftonbladets 

nyhetsrapportering i samband med terrordådet i Stockholm den sjunde april 2017?  

 

Våra frågeställningar är följande: 

- Hur framställs offren för terrorattentatet i tidningen Aftonbladet?  

- Hur framställs den misstänkte förövaren för terrorattentatet i tidningen 

Aftonbladet? 

- Hur representeras samhället Sverige för terrorattentatet i tidningen Aftonbladet? 
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2 Tidigare forskning  
 
2.1 Exkludering av invandrare i stadspolitiken 
 
Makt och maktlöshet i Örebro 1980-2000  är en avhandling där forskaren och läraren 

Marcus Johansson (2002) belyser de rådande skillnaderna mellan svenskar och 

invandrare. Genom att analysera maktrelationer mellan svenskar (majoritetsgrupp) och 

invandrare (minoritetsgrupp) undersöker forskaren hur invandrare framställs av 

svenskar. Under åren 1980 till 2000 undersökte han hur folksammansättningen i arbete, 

boende och kultur förändrades. De ”invandrare” som bor i Sverige framställs ofta som 

ett problem i medier (Johansson, 2002). En av studiens teoretiska verktyg för att 

undersöka dessa skillnader var begreppet exkludering, ”Exkludering brukar i 

forskningen referera till utomstående och marginaliserade minoriteter och inkludering 

till huvudfåran i samhället” (Johansson, 2002, s. 51). Men för att termen skulle bli 

korrekt i hans studie, menar Johansson (2002) att ”i verkligheten exkluderas individen 

eller gruppen mer eller mindre från dem som mer eller mindre inkluderas” (s. 51).  
 

Genom frågeställningen i den empiriska forskningen som berör exkludering undersöker 

Johansson (2002) hur svenskar och invandrare framställs inom politik, lokal press, 

debatt och policydokument. Han benämner de olika exkluderingsformerna utifrån 

följande, kategoriseringar:  

Beslutsexkludering. I denna kategorisering kan skapandet av mönster för framtida 

bestämmanden och beslut ses. Invandrare kan förefalla maktlösa då elitorienteringen 

domineras av svenskar. 

Barriärexkludering. Här kan till exempel invandrare motarbetas från att förenas i 

politiska initiativ. Samt att invandrares önskemål om kulturella områden kan begränsas 

av konfliktfyllda skeenden. 

Tankeexkludering. Här kontrolleras och begränsas olika ideér och tankar som kan ha att 

göra med framställande av invandrarnas identitetskultur. 

Rollexkludering. Återger och framställer politiska roller. Invandrare kan framställas som 

“de kulturellt avvikande”. 

Funktionen som denna kategoriserande tabell fyller är att nyansera bilden av makten. 

Enligt Johanssons avhandling har svenskar makt att exkludera invandrare.  

Avhandlingens resultat var bland annat att svenskarnas makt innebar att “... invandrares 

maktlöshet i stadspolitiken endast var symptom på kontinuerligt pågående processer där 
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svenskar inkluderas och invandrare exkluderas” (Johansson, 2002, s. 266). Johansson 

menar att svenskarna har svårt att ta till sig nya idéer och att olika makthavare fokuserar 

på att representera invandrare som ett problem. Han menar även att partier har en 

historik som gör dem för traditionsbundna samt att det svenska samhället är 

nationalistiskt. 
 

Vi anser att denna avhandling är viktig för vår undersökning eftersom Johansson 

poängterar i sin studie att vid en exkluderingsstudie är det lika relevant att undersöka de 

inkluderade som de exkluderande grupperna. Det är främst exkludering i form av 

tankeexkludering och rollexkludering i denna avhandling som vi anser fylla en god 

relevans till vår studie. Detta blir motiverat eftersom de belyser exkludering utifrån ett 

”vi och dem”-perspektiv. Anledningen är att de båda kategorierna har en bundenhet till 

varandra för att vara meningsfulla. ”I invandrares fall sker en rollexkludering genom att 

invandrare länkas till problem medan svenskar inkluderas genom rollen som resurs” 

(Johansson, 2002, s. 268). 
 

2.2 Tio dagar som skakade världen 
 
En studie av mediernas beskrivningar av terrorattackerna mot USA och kriget i 

Afghanistan hösten 2001 är en studie av Lars Nord & Jesper Strömbäck (2002). Studien 

beskriver hur den svenska journalistiken bevakade terrorattackerna i USA samt kriget i 

Afghanistan hösten 2001. Denna analys undersöker journalistikens gestaltning av 

händelserna, om det fanns en sakligt och objektiv nyhetsrapportering samt hur skeenden 

vinklades. Forskarna undersökte vilka som kom till tals, hur de framställs, samt hur 

konsumenten uppfattar den bild som de exponeras av kring händelseförloppet vid en 

terrorattack eller ett krig. Eftersom en terrorattack kan anses vara omöjlig att förutsäga 

menar forskarna att den bevakningen skiljer sig från andra krissituationer. Det visade 

sig att kriget i Afghanistan fick mindre utrymme i medierna än terrorattacken mot USA, 

vilket bekräftade forskarnas ena hypotes. “Att terrorattackerna fick så stort utrymme 

beror till att börja med på att det var en på alla sätt unik och avvikande händelse. Det 

var en perfekt nyhet, om man utgår ifrån hur nyheter brukar värderas” (Nord & 

Strömbäck, 2002, s.142).  

 

Sensationsnyheter, dramatiska nyheter, rapportering om enskilda personer passar enligt 

Nord & Strömbäck (2002) kvällstidningarna bättre än dagstidningarna. De anser att 
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detta fenomen kan hänga samman med att kvällstidningar säljs som lösnummer vilket 

medför att de måste locka till läsning och fånga dennes uppmärksamhet. Forskarna fick 

stöd i sin empiri vad gällde hypotesen att kvällspressen ägnar mer utrymme till de olika 

händelserna. Vad gäller studiens resultat kring framställandet av olika männikogrupper 

såg forskarna inte någon extrem negativ stereotypisering. De ansåg att journalistikens 

innehåll gav en tämligen balanserad bild av muslimer i förhållande till USA. 

“Demoniseringar” förekom enligt Nord & Strömbäck (2002) när medierna framställde 

Usama bin Ladin i början på Afghanistankriget samt vid terrorattackerna.  

 

Nord & Strömbäck (2002) framhåller i sin studie att det finns ett större behov av att 

granska stereotyper och dess betydelser.  

 

“Det är dock inte sannolikt att dessa stereotyper har förändrat opinionen i 

någon särskild riktning. Det ligger snarare i logiken bakom användandet 

av stereotyper i nyhetsrapporteringen att de bekräftar vissa på förhand 

existerande föreställningar. Därmed har sannolikt medierapporteringens 

form inneburit att existerande föreställningar om till exempel amerikaner 

och muslimer förstärkts” (Nord & Strömbäck, 2002, s.159).  

 

Forskarnas förklaring till att kvällstidningarna ägnar mer utrymme till dessa dramatiska 

händelser motiverar vårt val av att undersöka kvällstidningen Aftonbladet i vår studie. 

Likaså finner vi deras studie relevant att ha i beaktande under vår undersökning 

eftersom vi avser undersöka hur journalistiken framställer vissa grupper i samhället 

efter en terrorattack.  
 

2.3 Kosovokonflikten, medierna och medlidandet  
 
En studie som fokuserar på journalistikens rapportering, gjord av Stig Arne Nohrstedt, 

Birgitta Höijer och Rune Ottosen (2002). Syftet med denna studie är att ”… undersöka 

mediernas roll i samband med Kosovokriget, framför allt som måltavla för propaganda 

och som plattform för mobilisering av humanitärt engagemang” (Nohrstedt et al., 2002, 

s. 19). 

 

Studien är gjord på tre undersökningar, där den första undersökningen är en fältstudie 

baserad på intervjuer med brittiska och norska journalister med liknande erfarenhet. I 
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denna undersökning granskade forskarna hur journalisterna upplevt sina förhållanden 

och möjligheterna att förmedla en rättvis bild under deras bevakning av 

kosovokonflikten. Resultaten visade att det inte fanns några nämnvärda skillnader 

mellan journalisternas syn på frågorna. Den andra undersökningen var en studie där det 

undersöktes hur medierna i länderna Storbritannien, Sverige och Norge debatterade och 

bevakade kosovokriget. Vid den tredje undersökningen studerade forskarna hur 

journalister från Sverige och Norge minns och såg på mediernas rapportering om 

Kosovokonflikten eller Kosovokriget. 

 

Utifrån forskarnas undersökningar kom de fram till slutsatsen att medierna i allt större 

utsträckning uppmärksammar humanitära katastrofer. Samtidigt menar forskarna att 

krisjournalistik eller journalistik om eländen har globaliserats. Detta beror på att 

händelserna uppmärksammas av flera länder. De eländen som sker i Sverige 

uppmärksammas även globalt (Nohrstedt et al., 2002). Forskarna menar även att 

personer påverkas av hur journalister skriver och rapporterar i deras nyhetstexter. 

 

I denna studie har forskarna använt sig av begreppet diskurs av Fairclough och van 

Dijk. Med hjälp av diskurser kunde de primärt undersöka språkets underliggande 

budskap snarare än det vi ser på ytan.  

 

I vår studie kommer vi identifiera diskurser från både bilder och nyhetstexter. Våra 

förstudier har även innefattat intervjuer och där visade resultaten att samhället har en 

betydande roll. Men även att svenska medborgare upplever att journalistiken 

uppmärksammar katastrofer, som terrorattentatet i Stockholm. Av dessa anledningar 

anser vi att denna undersökning är relevant för vår studie. 

 

3 Teori  
 
I det här avsnittet presenterar vi de teorier vi finner relevanta för denna sortens 
undersökning 
 
 
3.1 Representation 
 
Enligt representationsteorin kan verbala och visuella koder användas för att skapa 

mentala föreställningar om saker eller företeelser. Den används för att belysa hur 
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någonting framställs i ett visst perspektiv. När någonting ska representeras så skapas 

mening och olika betydelser (Ekström, 2008). Samma händelse kan representeras på 

olika sätt genom olika genomförande, till exempel genom ett fotografi, avbildning eller 

ett textstycke som berör samma ämne. Läsaren/avkodarens tolkning skapar särskilda 

föreställningar utifrån sina referensramar men även utifrån sin kultur. Här menar 

Ekström (2008) att människor i en och samma kultur kommunicerar med gemensamma 

tecken.  
 

Forskaren Stuart Hall beskriver att representationen präglas av språk och kultur och 

därmed påverkar vår uppfattning av verkligheten. Människor kan tolka verkliga eller 

overkliga ting utifrån inlärda tecken. Hall menar att språket är uppbyggt på tecken som 

anpassas till olika relationer. “But signs can only convey meaning if we possess codes 

which allow us to translate our concept into language – and vice versa” (Hall, 2013, s. 

14). Dessa koder har betydelse för representation och mening. 
 

Hall drar liknelser med de tecken människor i trafiken avkodar och läser som ett språk. 

Vi vet att vi kan köra när trafikljusen lyser grönt, vi varnas och förväntas stanna vid ett 

gult ljus och när det lyser rött ska vi stanna. Vi lär från den kultur vi lever i. Men 

symboliken med trafikljus får ändå ses som ett kollektivt språk eftersom det används 

över hela världen.  
 

I denna studie blir representation som teori motiverad eftersom den är omfattande och 

beskriver olika fenomen i vårt sätt att uppfatta och konstruera vår verklighetsbild. Stuart 

Hall (2013) beskriver i boken Representation olika begrepp som representerar ett ”vi” 

och ”dem”. Vår studie ämnar undersöka artiklar som berör terrorattentatet i Stockholm 

och då texternas framställande av gärningsman och offer.  
 

“It is we who fix the meaning so firmly that, after a while, it comes to seem natural and 

inevitable. The meaning is constructed by the system if representation. It is constructed 

and fixed by the code” ( Hall, 1997, s. 21). Genom att analysera vårt empiriska material 

vill vi undersöka om Aftonbladet vanemässigt väljer att gestalta karaktärer utifrån våra 

valda teorier, när de beskriver offer, gärningsman och samhället Sverige. 
 

Andra begrepp som Stuart Hall tar upp är hur olika representationer av personer kan 

framställas som ”hjältar” eller ”skurkar”. Genom att diskursivt även analysera bilder 



  
 

8 

kopplade till nyhetstexter kan vi undersöka vilka olika underförstådda budskap som text 

och bild skickar till läsaren. Sociala och kulturella koder spelar in och vid analysen bör 

detta beaktas. Vad står under ment i texten, det vill säga det vi kan läsa mellan raderna? 

Vad erbjuder Aftonbladet sina läsare? 

 
3.2 Diskurs 
 
Vi har tidigare gjort en förstudie som gav oss en förförståelse för att samhället tar stor 

plats i de relevanta nyhetsartiklarna. Därför kopplar vi CDA (kritisk diskursanalys) som 

både en teori och metod för att den är relevant vid undersökningen av hur Aftonbladet 

representerar samhället som fenomen i sina artiklar. CDA som en del av teori har en 

social utgångspunkt och syftet är att analysera språk och makt (Berglez & Olausson, 

2008). Från det språk som skapas kan vi förstå hur vår diskursanalys kan relateras till 

makt och maktordningar. Bergström och Boréus (2012) menar att handlingarnas språk 

sätter gränser för hur vi ska tänka och göra vår diskursanalys. Diskurser skapas även av 

hur man talar och skriver, men även av de praktiker vi använder för att kommunicera 

genom exempelvis bilder. 

 

Det finns fyra olika begrepp som förklarar tecknens betydelse i olika diskurser. Dessa 

punkter är nodalpukter, diskursiva fältet, element samt flytande signifikanter. Man 

börjar att undersöka nodalpunkter vilket är ett privilegierat tecken som bestämmer över 

hur vi ska tolka de andra tecknen i diskursen. Varje tecken kan sättas i relationer till 

andra tecken. Samtidigt utesluter nodalpunkter andra möjliga betydelser som tecknen 

kan ha. Winther Jørgensen och Phillips (2000) beskriver att det diskursiva fältet av 

Laclau och Mouffe innefattar att tecken vi använder i ett visst sammanhang kan ha 

andra betydelser och diskurser i andra kontexter. En diskurs som exempelvis ordet 

Sverige, kan ha olika betydelser men i denna diskurs ignoreras de andra innebörder. 

Begreppet element försöker kontretisera ordet man analyserar samt gör den förståligt för 

kontexten den befinner sig i. Slutligen används flytande signifikanter för att förstå hur 

två tecken kan ge en ny betydelse. Exempel på en sådanan ord är, samhället Sverige, då 

får ordet samhälle en ny betydelse i samband med att tecknet Sverige läggs till. 

Forskarna menar också att diskurser aldrig kan bli helt entydiga. Deras innebörd kan 

förändras i samband i vilket fält de befinner sig.  
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Diskurser påverkas av de processer de ingår i men de påverkas också av sig själva 

(Bergström & Boréus, 2012). Relationen mellan det språkliga samt samhället och hur de 

påverkar varandra är en viktig del i den kritiska diskursanalysen. Berglez och Olausson 

(2008) beskriver att ”företeelser som väpnade krig, miljörisker, ekonomiska relationer, 

territoriella gränser med mera har en materialitet men skulle inte finnas utan språk” (s. 

123).  
 

De fyra begreppen, nodalpukter, diskursiva fältet, element samt flytande signifikanter 

kommer vi använda för att förstå hur olika tecken ska tolkas utifrån den diskurs den 

finns i. 

 
3.3 Postkolonialism 
 
Postkolonialismen har gamla rötter med en stark vi och dem struktur som kan betraktas 

i texter än idag. Olikheter i grupper “där människor som klassificeras som Andra inte 

bemöts som individer utan som exponenter för sin ‘ras’, kultur eller etnicitet” (Brune, 

2004, s. 33). I många sammanhang innefattar “vi” de goda och “dem” de onda.  
 

Med hjälp av den postkoloniala teorin vill vi undersöka hur förövaren, offren, 

överlevande offren och samhället Sverige beskrivs utifrån ett vi och dem perspektiv. 

Framställs förövaren som en av de Andra, det vill säga att han inte är en av ”oss”. 

Likaså omvänt vill vi undersöka hur offren, överlevande offren och samhället Sverige 

representeras. 

 

3.4 Idealiska offer & idealiska gärningsman 
 
Kriminologen Nils Christie (2001) beskriver att det idealiska offret kan gestaltas som 

exempelvis gammal, ung eller svag och är oftast kvinnor och barn. Offret har samma 

status som en “hjälte”. Samtidigt representeras den idealiska gärningsmannen som en 

ondskefull individ och kommer ofta långt bortifrån. I många fall beskrivs 

gärningsmannen som en icke mänsklig person. Både det idealiska offret och den 

idealiska gärningsmannen är nära kopplade till varandra i nyhetstexter. “Idealiska offer 

behöver - och skapar - idealiska gärningsmän. De två är beroende av varandra” 

(Christie, 2001, s. 54). Dessa två karaktärer påverkar även varandra genom att offret blir 

mer idealiskt om gärningsmannen är det och vise versa. 
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3.5 Diskriminering 
 
Olika sociala grupper brukar inkluderas eller exkluderas i samhället. Där de som 

inkluderas tillhör det samhälle de lever i och de som exkluderas tillhör ett annat 

samhälle. I Sverige kan de “svenska” ses som inkluderade i det svenska samhället. 

Samtidigt exkluderas “invandrare” i journalistiken från det svenska samhället. Boréus 

(2005) menar att journalistiken ofta nedvärderar gruppen “invandrare” samt associerar 

de med olika slags problem. Gruppen beskrivs utifrån Boréus teori som en negativ 

stereotyp som tillhör förorterna. Av den anledningen beskrivs de ofta som kriminella, 

smutsiga och arbetslösa.  
 

Enligt Boréus (2005) skapar medier en ytterligare framställning genom att kategorisera 

ordet invandrare som ett substantiv vid gestaltandet av den grupp av människor. Denna 

kategori kan även objektifieras som “invandrarflickor”, “invandrarkillar”, “har 

invandrarbakgrund” och dylikt. En distans skapas när kulturer lever sida vid sida, som 

exempelvis “svenskar” och “invandrare”. 
  

4 Metod och material 
 
I följande kapitel kommer vi redovisa för den metod vi har valt att analysera från, vårt 

empiriska material samt våra avgränsningar och urval.  

 

4.1 Massmedial spridning av nyheten  
 
Nyheten om terrorattentatet i Stockholm den sjunde april 2017 fick stor uppmärksamhet 

både i Sverige men även utanför landets gränser. Flera svenska nyhetskällor 

rapporterade om händelsen, Tv, radio och press. Detta innebär att det fanns ett stort 

empiriskt material som var relevant för vår studie, men även för andra liknande studier 

inom samma ämne. Vi har behövt avgränsa oss till ett mindre empiriskt material och har 

därför valt att enbart analysera tryckt press. 
 

Vi gjorde ett strategiskt urval och bestämde oss för att analysera nyhetsartiklar från 

Aftonbladet, som är en kommersiell tidning och Sveriges största kvällstidning. Med 

motivering av detta ansåg vi Aftonbladet var lämplig för oss vid denna uppsats. Enligt 

Peter Berglez (2009) kan kommersialismen ses som en garant för yttrandefrihet. 

Aftonbladet har en stor upplaga och bör nå ut till många läsare. Dagens Nyheter är 
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också en stor tidning, men eftersom vi ville undersöka den största tidningen valde vi 

Aftonbladet.  

Eftersom vi i denna studie inte hade för avsikt att jämföra flera tidningar, valde vi att 

enbart undersöka artiklar från en tidning. 
 

4.2 Urval och metod 
 
Vi valde att hämta våra nyhetstexter från databasen Mediearkivet Retriver. I denna 

databas sökte vi strategiskt de nyhetsartiklar vi använde oss av till analysen. “Målet är 

att erhålla ett material med bästa möjliga förutsättningar att ge en representativ bild av 

det problemområde som ska belysas” (Nilsson, 2010).  

Genom att använda oss av ett strategiskt urval kunde vi med större sannolikhet få med 

de artiklar som vi ansåg relevanta för denna undersökning. De artiklar vi har analyserat 

förtecknas i bilaga ett. 

 

Med hjälp av sökordet Stockholm Drottninggatan och det valda tidsintervall som löpte 

från den åttonde april till den 29 april, 2017, fick vi ett utslag på 95 artiklar publicerade 

i tryckt press av tidningen Aftonbladet.  

Vi styrker valet av denna tidsperiod utifrån att de publicerade artiklarna sträcker sig från 

dagen efter terrorattentatet till och med dagen efter det sista dödsfallet bekräftas. 

 

Den femte december 2017 valde vi tillsammans ut vårt empiriska material. Eftersom vi 

ville undersöka nyhetstexternas underliggande budskap valde vi att avgränsa oss till de 

texterna som inte berördes av en personlig åsikt kring attentatet. Genom att utesluta 

texter i genrena ledare, krönikor, kåserier och notiser kunde vi få ner antalet artiklar från 

95 till 55. Ledarna kan å ena sidan spegla olika maktstrukturer i samhället och 

ideologier. Men eftersom vi inte avser att studera personliga åsikter skulle denna studies 

validitet bli missriktad om vi inkluderade ledaråsikterna. 

 

Med hjälp av dessa avgränsningar kunde vi välja ut relevanta artiklar inom vårt valda 

tidsspann. Anledningen till att vi valde börja undersöka artiklar från dagen efter 

terrorattentatet beror på att vi analyserar tryckt press.  

 

Valet av tidsperiod motiverade vi av att denna undersökning finner tyngd i att granska 

hur journalistiken representerar och framställer offer, gärningsman och samhället 
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Sverige kring ett dramatiskt skeende. De kommande tre veckorna efter terrorattentatet i 

Stockholm ansåg vi borde ge oss en god bild av detta eftersom det sista offret 

konstaterades avlida tre veckor efter terrorattacken.  

 

Vid analysen av vår utvalda empiri undersökte vi artiklarnas eventuella diskurser samt 

enstaka ords betydelse i kvällstidningens rapportering. Vi ville undersöka huruvida 

journalistiken kontinuerligt använder vissa ord när de beskriver den misstänkte 

gärningsmannen, offer samt samhället Sverige. Vid analysen valde vi att även inkludera 

eventuella bilder som kompletterar artikeln, vilka gör att vi kan se helheten av 

nyhetsartiklarnas huvudsakliga innehåll. I vårt empiriska material räknade vi in bilden i 

begreppet text. Sammanlagt var det 127 bilder kopplade till artiklarna. Vid urvalet av de 

bilder som vi analyserade utgick vi från våra teoretiska begrepp och valde på så vis ut 

fotografier som vi ansåg relevanta för denna studie. Genom att fokusera på textens 

innebörd kan vi med hjälp av analysen av språket undersöka hur Aftonbladet framställer 

våra frågeställningar.  
 

4.3 Diskursanalys som metod 
 
Vi valde att göra en kritisk diskursanalys, baserad på en kvalitativ ansats. Denna metod 

tillämpades i denna undersökning eftersom den berör och angår det skrivna språket, ofta 

med ett fokus på maktperspektiv. Genom denna metod valde vi att analysera de olika 

nyhetsartiklarna utifrån både bilder och text. I de analyserade artiklarna utgick vi från 

Faircloughs tredimensionella modell som är en ram för hur man ska analysera texter 

utifrån tre nivåer. Denna modell beskriver också hur vi analyserar och tolkar diskurser 

genom olika sätt att kommunicera. Fairclough beskriver diskurser som en form av 

materiel ideologi “... discourse is that language is a material form of ideology, and 

language is invested by ideology” (Fairclough, 2010, s. 59). Avsikten med metoden var 

att skapa en djupare förståelse för hur gärningsman, offer och samhället framställs i 

kvällstidningen Aftonbladet. Utifrån Faircloughs tredimensionella modell ville vi i vår 

studie analysera nyhetstexter och bilder från Aftonbladet samt kunna jämföra och sätta 

diskurserna i ett större sammanhang. Detta för att undersöka vad de har för mening och 

vilka identiteter texten konstruerar.  

 

Vid genomförandet av en kritisk diskursanalys undersöker man texter utifrån en 

lingvistik utgångspunkt där den grammatiska strukturen har en central roll under 
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analysarbetet. Den första delen i Faircloughs tredimensionella modell är den lingvistiska 

nivån där man analyserar hur texten har producerats, distribuerats och konstruerats. Den 

andra delen av modellen omfattar den kristiska diskursanalysen CDA. Där analyseras 

relationerna mellan diskurser och sociala strukturer. Den tredje analysen görs när “… 

den sociala praktiken i analysen sätts i diskursen i ett större socialt sammanhang” 

(Bergström & Boréus, 2012, s. 375). Det var utifrån den sociala praktiken i 

analysarbetet som gjorde det möjligt för oss att undersöka hur framställningen av offer, 

gärningsman och samhället framställs enligt den postkoloniala teorin. 

 

Fairclough (2010) anser att diskurser kan bidra till att utforma sociala identiteter, sociala 

relationer samt kunskap- och betydelsesystem. När man sedan analyserar diskurserna 

ska man fokusera på två inriktningar, där den ena är den kommunikativa händelsen. Där 

analyseras språket från till exempel en tidningsartikel, en film, en intervju eller en 

videoproduktion. Den andra inriktningen är diskursordningen där “... summan av de 

diskurstyper som används inom en social institution eller en social domän” (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000, s. 73). Enligt Fairclough är diskurser formade av strukturer 

men bidrar även till att omforma, forma, samt reproducera och omvandla strukturerna.  

 

Winther Jørgensen och Phillips (2000) menar att Faircloughs angreppssätt har den mest 

utvecklade teorin och metoden för undersökningar vad gäller samhälle och 

kommunikation, vilket motiverar vårt val av metod för denna studie. Med hjälp av den 

kritiska diskursanalysen valde vi att analysera både nyhetstexterna samt de tillhörande 

bilderna. Nyhetsartiklarna analyseras utifrån en kritisk diskursanalys med en 

multimodal ansats. Enligt Anders Björkvall (2012) har vi mer insyn i hur språkets 

grammatik fungerar än bildens visuella grammatik. Han menar att det därför är säkrare 

att analysera text grammatiskt jämfört med de visuella underliggande budskapen. 

Reliabiliteten och validiteten kan antas bli högre vid utförandet av en kritisk 

diskursanalys av bilder än att enbart göra en visuell analys, vilket motiverar vårt val av 

metod för denna undersökning.  

 

Vid undersökningen erkänns det ”... att analyser av texter med bilder ska ta hänsyn till 

den visuella semiotikens särskilda egenskaper och relationerna mellan språk och bilder” 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 67). Vi anser därför att Faircloughs modell är 

lämplig för denna undersökning.   
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Utifrån Faircloughs kritiska diskursanalys samt våra frågeställningar valde vi följande 

analysfrågor för att kartlägga diskursiva budskap i vårt valda empiriska material.  

 
 Analysfrågor:   

- Hur representeras den misstänkta förövaren från terrorattentatet i Stockholm 

genom tidningen Aftonbladet? 

Vilka egenskaper tilldelas Rakhmat Akilov och hur benämns han av tidningen? 

- Hur representeras offer från terrorattentatet i Stockholm genom tidningen 

Aftonbladet? 

Vilka egenskaper tilldelas offren och hur benäms de av tidningen? 

- Hur konstrueras samhället från terrorattentatet i Stockholm genom tidningen 

Aftonbladet? 

- Hur ser relationen ut mellan offer, förövaren och samhället? 

- Vad finns det för skillnader och likheter i tidningen Aftonbladets representation 

av förövare, offer och samhället från terrorattentatet i Stockholm?  

 

4.4 Analysbegrepp 
 
Begreppen exkludering och inkludering är två defenitioner som vi valde att använda i 

vår undersökning för att analysera offren, förövaren och samhället Sverige. Genom 

begreppet exkludering ville vi undersöka om den misstänkte förövaren beskrivs som en 

av “oss” i Sverige eller om han stängs ute från det svenska samhället. Detta möjligtvis 

på grund av Boréus (2005) mening där hon menar att gruppen “invandrare” inte tillhör 

en av oss i Sverige. Påföljden av att journalistiken exkluderar individer kan vara att det 

skapar en underrepresentation av dessa människor. Enligt Johansson (2002) har 

exkludering och inkludering en bundenhet till varandra, därför anses det meningsfullt 

att undersöka båda begreppen.  

 
Utifrån Stuart Halls (1997) teori om ett ”vi” och ”dem” ville vi undersöka hur 

journalistiken beskriver samhället och olika gruppers representation enligt 

rambegreppen inkludering och exkludering. 

 

Objektifiering enligt Boréus (2005) är en språklig diskriminering som vi ansåg var 

relevant när vi undersökte hur människor beskrevs i artiklarna. Vi ville analysera om 
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journalistiken gestaltade människor som icke mänskliga och istället framställde dem 

som ett verktyg, eller en sak.  

 

Med utgångspunkt från Boréus (2005) teorier om exkludering och inkludering valde vi 

att tillämpa två egna utvalda begrepp. Dessa begrepp är uppvärdering och nedvärdering.  

Genom begreppet uppvärdering analyserade vi om offren och samhället Sverige 

beskrevs med hyllande ord eller rent av som helgon. Med definitionen nedvärdering 

ville vi undersöka om förövaren framställs som sämre än den grupp han vill tillhöra, det 

svenska samhället. Genom de nedvärderande associationerna fanns det möjlighet att 

undersöka “invandrare” som ett problem, vilket journalistiken kan skapa genom att vara 

ensidiga i sin rapportering. 
 

Vi valde även att lägga till de egna begreppen idealiska samhället och de överlevande 

offren. Där det idealiska samhället framställs som ett samhälle där alla medborgare 

skapar en gemenskap och enas i att göra något tillsammans. De överlevande offren är en 

person som journalistiken beskriver snarlik representationen av ett idealiskt offer. 

Skillnaden är att de överlevde attacken. Likheten är att de beskrivs som “vanliga” och 

mänskliga personer. Både det idealiska samhället och de överlevande offren tillhör samt 

beskrivs som goda och bör enligt teorin tillhöra oss, “vi”. 

 

4.4.1 Analysschema 
 
Vid genomförandet av analysen tog vi hjälp av ett analysschema som anpassades till vår 

undersökning. Därefter undersökte vi texterna med hjälp av de begrepp som lämpades 

för denna uppsats. När nyhetsartiklarna och bilderna analyserades gick vi igenom varje 

begrepp för sig och avläste om det fanns någon framställning av respektive begrepp. 

 

• Idealiska offer  

– Utifrån Nils Christies (2001) teori  

– Överlevande offren, eget begrepp med koppling till det idealiska offret 

• Idealiska gärningsman 

– Utifrån Nils Christies (2001) teori  

• Idealiska samhället 

– Eget begrepp som beskriver medborgarna och nationens gemenskap. En 

kollektiv bearbetningsprocess av sorgen  
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• Objektifiering 

– Utifrån Boréus (2005) teori 

– Framställs människor som: objekt, sak, omänsklig, som ett verktyg 

– Framställs de som: mänskliga 

• Nervärdering 

– Förminskar, ej blir hörda, en av de Andra 

• Uppvärdering 

– Blir hörda, en av oss, förstoras 

• Exkludering 

– Utifrån Stuart Halls (1997) teori 

– Utifrån Boréus (2005) teori 

– Utstött, mobbning, tillhör "dem" 

• Inkludering 

– Utifrån Stuart Halls (1997) teori 

– Utifrån Boréus (2005) teori 

– Tillhör "vi", "oss", samhället 

 

4.5 Forskningsetiska överväganden 
 

Eftersom vår studie baserades på innehållsanalyser av publicerade nyhetsartiklar ansåg 

vi att det inte fanns många etiska ställningstaganden att ta hänsyn till. Däremot valde vi 

att skriva en uppsats som berör brott och borde därför ta hänsyn till de forskningsetiska 

överväganden vid publicering av namn på både den misstänkte förövaren samt offren, 

både de som avled och de som överlevde attentatet. Hade vi utfört en fältstudie med 

hjälp av intervjuer, eller en studie baserad på observationer hade ställningstagandet sett 

annorlunda ut. De undersökta personerna hade enligt Vetenskapsrådet (2002) deltagit 

aktivt och därmed hade vi fått ta mer hänsyn vad gäller de intervjuade eller observerade 

personerna.   

 

Studiens syfte var att ta reda på hur journalistiken framställer kategorierna den 

misstänkte gärningsmannen, offer och samhället Sverige. Det är inte personliga 

speglingar eller skildringar vi presenterar i vår analys utan snarare journalistikens sätt 

att representera deras bild av verkligheten. Vi har i vår studie valt att skriva den 

misstänkte förövarens namn genomgående i studien eftersom hans namn kan anses vida 
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känt utifrån Aftonbladets rapportering. Likaså valde vi att inte anonymisera offrens 

namn eftersom vi anser att namnen kan ha betydelse vid representationerna av dem.  

 

”Undersökningsdeltagarna medverkar ej aktivt och uppgifter om dem som 

är intressanta för ett forskningsprojekt hämtas från redan existerande 

myndighetsregister. Om och hur information då skall lämnas får bedömas 

från fall till fall” (Vetenskapsrådet, 2002, s. 8) 

 

Enligt Vetenskapsrådet (2002) måste man ta hänsyn till forskningsetiska principer. Ett 

av deras råd vi har tagit i åtanke vid nämnandet av uppgifter som berör den misstänkte 

är att de inte ska delas så att de används i kommersiellt bruk. Personliga uppgifter om 

den misstänkte förövaren, samt offer är refererade till Aftonbladets artiklar. Vi har i 

åtanke att det kan skapa tankar och funderingar hos människor men samtidigt anser vi 

att det är relevant att belysa personliga uppgifter då det kan påverka uppsatsens analys 

och resultat. 

 
4.6 Metodkritik 
 

Det meningsskapande som vi med hjälp av den kritiska diskursanalysen kan tolka kan 

ses som 

 

“… en konsekvens av nyhetsjournalistikens förmåga att etablera en viss 

struktur av identiteter och relationer mellan de institutioner och grupper av 

människor som ingår i den kommunikativa händelsen. De skenbart kritiska 

läsningarna bidrar i själva verket till att reproducera denna struktur” 

(Eriksson & Östman, 2010, s. 322). 

 

Vid den kvalitativa textanalysen utgick vi från att analysera text och ansåg att vissa 

delar i det skrivna var viktigare än andra. Genom våra frågeställningar i analysen kunde 

vi plocka ur delar i empirin som vi ansåg var extra betydelsefulla. Eftersom vi valde att 

analysera nyhetstexter ansåg vi att den kritiska diskursanalysen var mest lämpad som 

metod, och vi valde att tillämpa den även i teorin.  
 

En metodkritik till vår undersökning stödd av den kritiska diskursanalysen kan vara att 

vi analyserar språk och maktstrukturer utifrån våra egna kulturella och historiska 
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värderingar. Terrorattentatet den sjunde april 2017 skedde i huvudstaden, i det land vi 

bor i. Dessutom analyserar vi Sveriges största kvällstidning Aftonbladet och har våra 

kulturella värderingar med oss i våra bedömningar. Som forskare kan det vara lätt att 

dras till valet av att göra en analys som har sin grund i den kultur vi lever i, vilket kan 

medföra en viss problematik. “Den viktigaste anledningen till att de generaliserande 

ambitionerna är satta på undantag är att samhällsvetare tenderar att välja fall från den 

egna närmiljön” (Esaiasson et al., 2012, s. 155). 

 

Eftersom en kritisk diskursanalys till stor del bygger på våra tolkningar av materialet, 

medför det att vi kan ha problem med att frigöra oss från vår egen subjektivitet. “Om 

man enbart uppmärksammar och plockar element ur texten som bekräftar ens egna 

ideologikritiska tolkningar, förlorar studien sitt vetenskapliga värde och sin status som 

objektiv forskning” (Berglez, 2010, s. 285). Därför är det viktigt för oss att stödja oss på 

våra teorier, om våra egna kulturella och historiska tankesätt inte låter oss tänka på ett 

neutralt sätt.  

 

Även reliabiliteten kan anses vara problematisk vid en kritisk diskursanalys. Detta då 

våra egna tolkningar och värderingar har en stor inverkan för resultatet och analysen. 

Enligt Bergström och Boréus (2012) är det viktigt att utveckla analysfrågor för att få en 

god intersubjektivitet vilket ökar reliabiliteten.  

 

Viktigt för oss att tänka på, är att “... inte alla tolkningar är lika goda...” (Bergström & 

Boréus, 2012, s. 406). Genom att motivera våra tolkningar samt noggrant förklara hur 

undersökningarna gått tillväga anser vi att studien uppnår en högre reliabilitet. 
 

5 Resultat och analys  
 
Utefter vårt analysschema med teoretiska begrepp undersökte vi nyhetstexterna som 

Aftonbladet publicerade under vår utvalda period. 

 

Nedan presenteras de diskursiva teman som vi har identifierat i våra undersökta artiklar. 

Vi presenterar artiklarna tematiskt för att få en övergripande bild av empirins resultat. 

Först redogör vi för representationen av den misstänkte gärningsmannen. Därefter följer 

framställningen av idealiska offer, de överlevande offren samt framställandet av 

samhället Sverige. I analysens avslutande del presenterar vi en diskursiv analys av 
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bilderna från de publicerade artiklarna. Efter varje representaion redogör vi för en kort, 

sammanfattande analys. 

 
5.1 Rakhmat Akilov som en av oss 
 
Rakhmat Akilov beskrivs på olika sätt, och tidningen väljer att berätta om honom i olika 

skeenden. Han är en frånskild fyrabarnspappa, med en inte allt för djupt religiös inblick. 

Genom citaten från en granne till den misstänkte förövaren:  

 

– Han var inte det minsta politisk. Pratade aldrig om att vara en god muslim eller 

så. Vad jag vet så bad han inte fem gånger om dagen, säger kvinnan (Aftonbladet 

17-04-09 “Såg inga tecken på fanatism”) 

Här representeras han som exkluderad från både det svenska samhället men även från 

andra samhällen. Däremot hade han kunnat passa in i det svenska samhället om han 

hade fortsatt agera som kvinnan beskriver att han gjorde. Flera som kände den 

misstänkte förövaren beskriver honom som en mänsklig person som värnade om sin 

familj. En bekant till Akilov beskriver honom på följande sätt: 

 

– Han var en väldigt intellektuell och påläst kille. Han försökte prata svenska 

men det blev mest engelska när vi pratade. Jag såg aldrig några tecken på att han 

skulle vara fanatisk på något sätt utan empatisk och medveten, säger kvinnan  

Vid flera tillfällen ska mannen ha pratat om sin familj i Uzbekistan.  

– Han kom hit för att arbeta så att han kunde skicka hem pengar till familjen. Det 

var därför han var här, säger kvinnan (Aftonbladet 17-04-09 “Såg inga tecken på 

fanatism”) 

Enligt vår tolkning väljer Aftonbladet att gestalta Rakhmat Akilov som en person som 

inkluderas som en av oss. Detta då han arbetade för att kunna försörja sin familj. Denna 

gestaltning kan kopplas till Boréus (2005) teori som berör diskriminering. Journalistiken 

uppvärderar förövaren genom att beskriva honom som en person som värnar om de han 

håller kärt samt som en person som skulle kunna inkluderas i samhället Sverige. 

Samtidigt som journalistiken inkluderar förövaren exkluderas han från det svenska 

samhället. En annan granne till Akilov beskriver honom och hans vänner som 

mänskliga. 
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– Det bor fyra, fem ibland sex personer därinne. De sover på golvet, det finns 

inga möbler kvar, han som hyr ut till dem tog möblerna med sig. De är alltid 

jättesnälla, de hjälper mig att bära tunga saker. De gör inget väsen av sig 

(Aftonbladet 17-04-09 Patrik bodde granne med mannen: Är skrämmande) 

 

Akilov och hans vänner exkluderas från det svenska samhället när journalistiken 

beskriver att det bor många i lägenheten, vilket inte är något ”typiskt” svenskt. 

Samtidigt uppvärderas Akilov och hans vänner då ”vi” kan känna en sympati för dem 

då de sover på golvet. De inkluderas även i det svenska samhället genom att de är 

hjälpsamma mot “oss” samt att de beskrivs som mänskliga. Samtidigt som Rakhmat 

Akilov inkluderas och beskrivs som mänsklig, framställs han även som en av ”dem” 

och tillhör de ”andra”. 

Sammanfattningsvis ser vi att journalistiken inkluderar den misstänkta gärningsmannen. 

Den här inkluderingen noterar vi främst efter att hans namn har publicerats i artiklarna. 

Den misstänkte förövaren beskrivs som människan Rakhmat Akilov. Hans 

bakrundshistorik framhävs i artiklarna vilket beskriver honom som en person som skulle 

kunna tillhöra samhället Sverige. 

5.2 Exkludering av Rakhmat Akilov 
 
Vår undersökning visade på att Rakhmat Akilov inkluderas och beskrivs som mänsklig i 

vissa skeenden, för att i andra artiklar framställas som en av ”dem” och exkluderas. 

 

39-årig fyrabarnspappa misstänks för attacken i Stockholm. Han ska ha 

sympatiserat med IS. Rekade vid platsen. Bekant: Pratade aldrig religion 

(Aftonbladet 17-04-08 Gömde sig i kaoset) 

 

Citatet ger läsaren förståelse för att den misstänkte personen kan vara en vanlig 

människa. Han är en fyrabarnspappa. Däremot kan det tolkas som oförståeligt att en 

fyrbarnspappa kan ha genomfört en handling som attentatet i Stockholm. Enligt vårt 

analys framställs inte Rakhmat Akilov utifrån Nils Christies (2001) teori om den 

idealiska gärningsmannen. Samtidigt har han sympatiserat med IS men inte visat 

intresse för att prata religion, vilket gör att vi tolkar honom som en osäker individ. 

Framställandet av den misstänkte förövaren kan också tolkas som att journalistiken vill 
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skapa skillnader i framställandet av Akilov. Från att han inkluderas som “en 39-årig 

fyrabarnspappa”, till att objektifieras som en omänsklig och förrädisk terrorist som 

varken bryr sig om religion eller medmänniskor, för att även exkluderas genom att 

nämna att den misstänkte sympatiserar med IS. Rakhmat Akilov ska även ha försökt 

påverka sina bekanta på ett för ”oss” negativt sätt.   

 

Rakhmat Akilov ska också ha försökt påverka sina vänner och kontakter i 

Uzbekistan. Han ska ha uppmanat dem att begå våldsbrott eller handlingar mot 

anställda på uzbekiska myndigheter och mot polis i landet (Aftonbladet 17-04-15 

Vi varnade för Akilov) 

 

Rakhmat Akilov beskrivs även här som ond och omänsklig som uppmanar mänskliga 

personer från gruppen ”dem” att bli som honom. Samtidigt tolkar vi att han uppvärderas 

genom att han beskrivs som en mäktig person som kan ha makten att påverka andras liv, 

öde och beslut. Den misstänkte gärningsmannen beskrivs även med nedvärderande ord i 

journalistiken.  

 

Vi tittade bak och såg en kille som var blodig i ena sidan av ansiktet. Han såg ut 

som en uteliggare (Aftonbladet 17-04-14 Han såg blodige Akilov på bussen) 

 

När vittnet beskriver den misstänkte förövaren som uteliggare tolkar vi det som att han 

exkluderar förövaren från det svenska samhället. En uteliggare exemplifierar sig inte i 

det idealiska samhället och på så vis anser vi att uttrycket från citatet skapar en 

nedvärdering, både gentemot de som faktiskt saknar ett hem, samt mot den misstänkte 

förövaren. Denna nedvärdering skapar en större ”vi” mot ”dem” – struktur som kan 

kopplas till Brunes (2004) teori om postkolonialism samt Stuart Halls (1997) teori om 

representation. 

 

Han ska dock ofta ha sagt saker som att ”våra bröder i Syrien gör det enda rätta, 

räddar liv på muslimska barn och kvinnor”, rapporterar TT /…/ Enligt Expressen 

besökte Akilov en hemlig källarmoské i Stockholm två veckor före 

terrorattacken. Där ska två IS-rekryterare ha varit verksamma (Aftonbladet 17-
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04-13 ”Han ville ansluta sig till IS”) 

 

Akilov exkluderas från det svenska samhället och kategoriseras i gruppen ”dem”. Han 

framställs även som en idealisk gärningsman utifrån att han gestaltas som omänsklig 

och samtidigt som ett verktyg som ”andra”, IS-rekryterare drar nytta av.  

 

En annan granne säger att det bor många i lägenheten, både kvinnor och män.  

– Det är många som kommer och går. Jag vet inte hur många som bor där. Minst 

tre vuxna (Aftonbladet 17-04-09 Patrik bodde granne med mannen: Är 

skrämmande) 

 

Akilov och hans vänner exkluderas från det svenska samhället. De beskrivs som ett 

objekt som gör vad de vill, de kommer och går. Journalistiken beskriver dem även som 

omänskliga och själviska. De framställs även som exkluderade och nedvärderade.  

 

Om det upprepades skulle han serveras “fingermat” istället, alltså mat som han 

skulle få äta med fingrarna (Aftonbladet 17-04-11 Bluffade för att få stanna i 

Sverige) 

 

Rakmat Akilov hade brutit av spetsen av en gaffel som han sedan petade tänderna med. 

Enligt vår uppfattning nedvärderas han genom att antyda att han är ociviliserad och 

därför får äta sin mat med fingrarna. Han anses som så pass opålitlig eller ignorant att 

han kanske inte får använda sig av bestick vid sina måltider. 

 

Sammantaget framställs Rakhmat Akilov med en ganska neutral ton utan någon större 

kontinuerlig gestatning av Nils Christies (2001) teori om den idealiska gärningsmannen. 

Det förekommer en viss exkludering samt nedvärderande ord men dessa är 

förhållandevis få i jämförelse med de uppvärderande orden om honom. När 

journalistiken nedvärderar Akilov sker det främst genom att han objektifierieras som ett 

verktyg. 
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5.3  De var mänskliga och sköra 
 
I nyhetstexter är både de idealiska offren och den idealiska gärningsmannen nära 

kopplade till varandra (Christie, 2001). Ju mer idealiska dessa kategorier framställs ju 

större kontraster skapas mellan dem. Offren framställs i regel som sköra i samhället 

eller extra utsatta. De har goda motiv för att befinna sig på platsen och beskrivs ofta 

med uppvärderande ord. Offren upphöjs som goda medborgare och kan beskrivas 

snarlikt helgon. Efter terrorattacken konstaterades två kvinnor, en man samt en flicka ha 

avlidit. Ytterligare en kvinna bekräftades avlida tre veckor efter dådet.  

 

Hon var så otroligt god, hade aldrig några baktankar utan var bara en väldigt god 

människa, berättar lillebrodern för Aftonbladet 

– Hon var den som stöttade alla svaga och hjälpte dem i skolan. Hon kämpade för 

dem som hade det lite svårare här i livet. Hon har även varit delaktig i mina barn 

och barnbarn. Lillebrodern berättar även att Lena var engagerad i många olika 

föreningar och hon hade otroligt mycket vänner (Aftonbladet 17-04-12 Hon var 

den som stöttade alla svaga) 

 

Vår tolkning är att offret inkluderas samt uppvärderas. Hon framställs som mänsklig 

genom hennes handlingar. Offret hjälpte behövande människor och hade aldrig en ond 

tanke, enbart en tanke av omtänksamhet. Journalistiken beskriver även kvinnan som en 

överlägsen person som hade makten att hjälpa de som är svaga i ”vårt” samhälle. Ett 

offer alla tyckte om och såg upp till, likt ett helgon.  

 

Marie lämnar ett stort tomrum efter sig, hon var en kvinna med stort hjärta och 

civilkurage. Marie ställde alltid upp för barnen och för de utsatta i samhället. 

– Hon spred värme och kärlek omkring sig och det var ett privilegium att arbeta 

ihop med henne… (Aftonbladet 17-04-29 Hon blev dådets femte dödsoffer) 

 

Journalistiken gestaltar henne som en omtänksam person vilken tog hand om de utsatta i 

samhället, en person som var omtänksam och hade ett stort hjärta. Detta tolkar vi som 

en bekräftelse på Christies (2001) teori om det idealiska offret. Marie framställs även 

som en mänsklig person och blir hörd och sörjd av det svenska folket, därför sker även 
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en inkludering av henne.  

 

– Jag kan inte tänka eller prata om det som hänt utan att få tårar i ögon och hjärta. 

Oskyldiga människor som går med solen i ögonen och är redo att möta 

fredagskvällen. En sekund senare dör allt och den enda planen som plötsligt 

existerar är att överleva… (Aftonbladet 17-04-10 Du räddade det viktigaste jag 

har) 

  

Uttryck som kategoriserar i Nils Christies (2001) begrepp om de idealiska offren. 

Framställningen av dessa oskyldiga människor som ovetande spatserar på en gata i ett 

fridfullt och tryggt samhälle. En framställning som visar hur deras förhoppningar inför 

fredagskvällen byts ut till en strategi för att överleva. 

 

Lämnar efter sig en 4-åring. /…/ En tredje är brittiske småbarnspappan Chris 

Bevington som jobbade i Stockholm (Aftonbladet 17-04-10 Här dog Chris, 41) 

 

Chris Bevington är ett av de fem offren och hade anledning att befinna sig i Stockholm 

då han arbetade i staden. Han inkluderas på sätt och vis som en av oss. ”Vi” kan känna 

extra starka sympatier med honom eftersom han är pappa till ett fyraårigt barn.  

 

Vi är alla förkrossade över vår begåvade, passionerade och omtänksamme son 

Chris som plötsligt och tragiskt dött. En underbar make, son, pappa, bror och 

nära vän för så många, säger hans pappa John Bevington i ett uttalande och 

avslutar: 

– Familjen ber om att få sörja i fred i den här oerhört svåra stunden (Aftonbladet 

17-04-10 Här dog Chris, 41) 

  

Offret uppvärderas som en begåvad och omtänksam person som plötsligt ryckts ifrån 

sin familj. Han sörjs och saknas av många. Chris Bevington arbetade på företaget 

Spotify och företagets grundare och vice direktör uttryckte sin sorg på sin privata 

Facebook. Något som Aftonbladet valde att ha med i artikeln: 

  

Chris har varit en del av vårt gäng i mer än fem år. Han har haft stor betydelse för 

inte bara vår verksamhet utan också för alla som hade förmånen att känna honom 
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och arbeta med honom. Det finns inga ord för hur saknad han kommer att vara. 

Det enda ljuset i detta djupt tragiska ögonblick är all kärlek, medkänsla och 

solidaritet som alla visar. Och det var precis en sådan person Chris också var 

(Aftonbladet 17-04-10 Här dog Chris, 41)  

  

Vår tolkning av texten är att offret uppvärderas. Genom sättet att beskriva offrets 

personliga betydelse för bolaget samt att det har varit en förmån för de anställda att ha 

fått jobba med Chris. Han framställs som en empatisk och kärleksfull person med 

medkänsla och solidaritet och han inkluderas som en i gänget genom att  ha varit en del 

av personalstyrkan under fem års tid. 

 

Utifrån framstälningen av offren kan vi slutligen konstatera att när offren väl beskrivs så 

är det enligt Christies (2001) teori om ett idealiskt offer. Journalistiken beskriver offren 

med uppvärderande ord som framställer dess bästa egenskaper från deras tid i livet.  

 

5.3.1 De överlevande offren 
 
De överlevande offren är ett begrepp som vi ansåg finna relevans för denna studie. 

Detta begrepp har samma karaktär som det idealiska offret, bortsett från att de överlevde 

attacken. Begreppet överlevande offren representeras oftare i artiklarna jämfört med de 

idealiska offren.  

 

Med minsta möjliga marginal ska Magdalena Graaf och barnen ha tagit skydd 

inne på ett café (Aftonbladet 17-04-10 “Du räddade det viktigaste jag har”) 

  

Magnus Hedman hyllar exfrun Magdalena Graaf på sin facebooksida. Hon var på väg 

till SF:s biograf tillsammans med sina två barn. De kategoriseras enligt vårt begrepp 

som de överlevande offren. Familjen hade tur som klarade sig undan med livet i behåll. 

De befann sig i staden och skulle tillsammans besöka biografen på Hötorget denna 

fredagkväll då attentatet skedde. De hade goda motiv att vara på platsen och såg fram 

emot en lugn kväll. 

 

Nu skriver Magnus Hedman, exmake och pappa till barnen om hennes modiga 

insats. 
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– Min familj kastade sig in i en affär några meter innan lastbilen hann ikapp dem. 

Magdalena, du räddade de viktigaste jag har i mitt liv (Aftonbladet 17-04-10 “Du 

räddade det viktigaste jag har”) 

 

Magnus Hedman uttrycker sin tacksamhet till exfrun för hennes handling. Magdalena 

Graaf uppvärderas genom sin insats och en hjälteroll kan antydas. Hade hon inte fått 

med sig barnen in i affären hade de kanske inte överlevt. 

   

– Kärleken är större än hatet. Ljuset starkare än mörkret. Vi behöver ha förståelse 

för vad som händer när vi ser in i ondskans avgrund (Aftonbladet 17-04-18 

Kärleken är större än hatet) 

 

Citat från ärkebiskopen som håller en gudstjänst i Storkyrkan tio dagar efter attentatet. 

Temat för gudstjänsten var att det onda ska besegras med det goda. Vår tolkning är att 

det onda och goda går att jämföra med begreppet idealisk gärningsman och idealiskt 

offer. Den idealiska gärningsmannen kan kopplas till det onda, mörkret. Kärleken från 

de överlevande offren och manifesterade människor som besegrar det onda. Vi kan här 

skildra en objektifiering av den misstänkte gärningsmannen som samspelar med Brunes 

(2004) teori, där en person kan skildras som en sak eller ett objekt. 

 

Exakt två dygn har gått sedan vansinnesdådet som tog fyra liv och trasade sönder 

liven för så många fler (Aftonbladet 17-04-10 14:53) 

 

Ett framställande av de överlevande offren genom att beskriva hur dessa har fått sina liv 

söndertrasade efter upplevelserna kring terrorattacken. De överlevde händelsen, men har 

fått men för livet.   

 

– Jag tänkte att nu dör jag, säger Kalle till Aftonbladet. 

För första gången på tio år var Kalle Boman, 64 från Farsta på Drottninggatan. 

Hans dotter skulle gifta sig och han och hustrun skulle köpa kläder (Aftonbladet 

17-04-12 Kalle, 64: Tänkte att nu dör jag) 
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Aftonbladet skriver om Kalle Boman som satt utanför Åhléns i sin permobil och 

väntade på sin hustru. Paret hade goda motiv att befinna sig på platsen då de skulle 

handla kläder inför sin dotters bröllop. 

  

Men de värsta såren sitter på insidan – från minnena av de fruktansvärda scener 

han tvingades se på Drottninggatan (Aftonbladet 17-04-12 Kalle, 64: Tänkte att 

nu dör jag) 

  

De överlevande offren framställs som någon som klarat sig undan med livet i behåll. De 

skildras även som personer med starka men efter händelsen. De kan ha dåligt samvete 

för att just de klarade sig. Likt Kalle Boman som har scenerna kvar från händelsen på 

Drottninggatan, starkt återkommande i minnet.  

 

Kristina Thomsen-Halls sju månader gamla dotter Olivia ville inte somna i 

vagnen. Då lyfte Kristina upp henne i sin bärsele i stället. Sekunderna senare 

dånar lastbilen in genom väggen på Åhléns city. 

Sekunden senare hör hon plötsligt hur det börjar bullra och känner en enorm 

tryckvåg komma emot henne och dottern bakifrån. 

– Jag tänkte bara på att det var ett terrordåd och att vi måste härifrån. 

Adrenalinpoåslaget var superhögt och jag funderade på vilken väg som var 

säkrast hem (Aftonbladet 17-04-11 Väggen var på väg mot oss) 

 

Kristina Thomsen-Hall och dottern Olivia framställs till viss del utifrån begreppet 

överlevande offren. Strax innan lastbilen körde in i fasaden på Åhléns hade barnet haft 

svårt att komma till ro i vagnen och mamman hade därför tagit upp barnet. Hennes 

handling medförde att dottern klarade sig. 

 

Representationen av de överlevande offren är mer omfattande än de idealiska offren. 

Samtidigt är denna framställning snarlik det idealiska offren med skillnad att de 

överlevde attacken. Likaså kunde vi konstatera att denna kategori inte uppvärderas på 

samma sätt som de personer som omkom.  
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5.4 Det sammanhållna Sverige 
 
När vi anger samhället som begrepp beskrivs den kollektiva sorg som framställs i 

artiklarna publicerade av Aftonbladet. Samhället kan även representeras som ett 

idealiskt samhälle.  

 

– Terroristerna kan aldrig besegra Sverige. Vi tänker aldrig kuva oss, säger 

statsministern /…/ Ni kan aldrig någonsin vinna (Aftonbladet 17-04-08 Ni kan 

aldrig vinna) 

 

Statsministern Stefan Löfven pratar om att samhället Sverige har drabbats av ett 

terrorattentatet påverkad av dem, terroristerna. ”Vi” representerar samhället Sverige, de 

drabbade. Det är ”vi” som aldrig tänker kuva oss. Ett ”vi” och ”dem” skapas mellan 

samhället och den misstänkte förövaren.  

 
– Men fast att det är svårt måste vi försöka fortsätta med våra liv. Vi får inte vika 

oss, för då har terroristerna vunnit (Aftonbladet 17-04-09 Vittnena berättar nu 

om paniken på Drottninggatan) 

 

Även i detta citat stärks ett ”vi” och ”dem”. Där vi alltid står för Sverige och dem står 

för förövaren. Vi-kategorin värdesätter sig mer genom att beskrivas som starka och 

enade mot dem, de onda. Trots terrordåd står samhället Sverige starka och ”vi” blir 

bättre än ”dem”.  

 

“… fruktansvärd dag” men påpekade att Sverige “bär på en kraft som ingen 

terrorist, ingen ynklig mördare, kan ta i från oss” (Aftonbladet 17-04-09 En 

dag av solidaritet) 

 

Sverige står enade och starka mot dem. Brunes (2004) samt Halls (1997) teorier om ett 

vi och dem representeras i texten och vår tolkning är att Sverige är inkluderade i 

gruppen ”vi” och de onda förövaren exkluderas från ”oss”. Sverige framställs som 

mänskligt samtidigt som de exkluderade framställs som ett verktyg ”vi” står emot.  
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– Vi tar hand om varandra. Människor har kommit fram till oss och vi har gråtit 

tillsammans. Det finns inget vi och dem, det är bara ett vi, säger hon (Aftonbladet 

17-04-11 Han var otröstlig) 

 

Hela samhället enas tillsammans och skapar ett vi, vilket kan beskrivas som att 

förövaren hamnar i gruppen dem och tillhör inte de goda i samhället. Vi tolkar detta 

som ett idealiskt samhälle med polisen och Säpo som skyddar ”oss” från det onda och 

där alla är enade och sörjer tillsammans. Alla de goda inkluderas i det idealiska 

samhället, Sverige. 

– Vi står emot detta. 

– Samhället har visat på en enorm kraft, att vi står emot detta och att vi vill stå 

emot detta. Det svenska samhället bygger på enorm tillit, en gemenskap och 

sammanhållning som kommer ta oss stärkta ut detta, säger Victoria.  

Hur ska vi gå vidare efter det här?  

– Tillsammans, säger Kronprinsessan Victoria (Aftonbladet 17-04-09 Victoria i 

tårar vid platsen: En enorm sorg) 

 

Det beskrivs en gemenskap inom den inkluderade gruppen, samhället Sverige. Vi och 

dem är två faktorer som framställs i texten. Genom en framställning av mänsklighet 

kommer samhället Sverige segra över de omänskliga. Även enskilda individer i 

samhället framställs som mänskliga.  

 

Zubair erbjöd sig i en Facebookgrupp att skjutsa hem den som behövde från stan 

– i princip all kollektivtrafik stod stilla  

– Jag kan inte ens beskriva känslorna. Jag får så mycket fina kommentarer 

tillbaka, det är så mycket kärlek. Jag kan inte ens prata… det var ingen stor grej, 

men för vissa betydde det jättemycket.  
Många har hyllat hans initiativ. Men för Zubair var det självklart.  

– Jag är stolt över det jag gjorde. Det som hände ska inte få hända någonstans, 

men det jag gjorde och hur folk svarade, det kommer jag minnas livet ut 

(Aftonbladet 17-04-09 Vittnena berättar nu om paniken på Drottninggatan) 
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Han beskrivs som en hjälte samt blir uppvärderad och hörd av det svenska folket. Han 

inkluderas i vårt samhälle på grund av hans insats. Ett idealiskt samhälle med 

medborgare som framställs som mänskliga och omtänksamma. Flera personer som 

inkluderas i det svenska samhället uppvärderas av journalistiken. Personer med en 

annan etnisk bakgrund än svensk inkluderas även i vårt, det svenska samhället om 

personen har gjort en hjälteinsats för de svenska medborgarna.  

 

Hassan Sidi, som sitter och fikar, rusar också ut och försöker hjälpa två äldre 

kvinnor som ligger på gatan.  

– Vi gjorde så gott vi kunde, säger Hassan. En av dem dog (Aftonbladet 17-04-14 

“Det var mycket folk, det var ju fredagseftermiddag”) 

 

Han framställs som mänsklig och inkluderas i det svenska samhället. Detta tror vi kan 

bero på att han har gjort en mänsklig insats som har hjälpt ”oss”, samhället Sverige.  

 

Patrik, 40, bor vägg i vägg med terrorn (Aftonbladet 17-04-09 Grannen med 

terror) 

 

Den svenske Patrik bor i närheten av de onda, dem. Han beskrivs utifrån Ylva Brunes 

(2004) teori som en av oss, och tillhör enligt vår tolkning vårt utvalda begrepp det 

idealiska samhället. Han är mänsklig och framställs som en varm och ödmjuk person. 

Det svenska samhället uppvärderas även av andra personer från andra länder. 

 

– Han älskade Sverige och sa att det var ett perfekt land. Han ville starta ett nytt 

liv där. Jag tror att drömmen var att ta familjen dit  

– Jag är så ledsen, får han fram till sist. Det här är svårt att säga. Men jag är 

ledsen för hela er nation (Aftonbladet 17-04-26 Han sa att han älskade Sverige) 

 

Broderns ord om den misstänkte gärningsmannens syn på Sverige. Rakhmat Akilov ska 

ha sagt till brodern att Sverige är ett perfekt land och på så vis uppvärderat samhället. 
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I paris släcks Eiffeltornet ned igen – den här gången för Stockholm och Sverige. 

För oss (Aftonbladet 17-04-14 “Det var mycket folk, det var ju 

fredagseftermiddag”) 

 

En gemenskap och inkludering med andra länder beskrivs också. Frankrike visar sina 

sympatier med det svenska samhället och tar därför även del av den sorgen som 

medborgarna i Sverige känner. Genom att journalistiken beskriver att Eiffeltornet släcks 

igen och denna gången är det för Sverige, tolkar vi som ett budskap om att terrorism kan 

ske vart som helst. Det rubbar ordningen i ”vårt” idealiska samhälle och kan skapa en 

otrygghet.  

Tre dygn efter terrordådet i Stockholm hölls igår en nationell tyst minut. På 

klockslaget 12.00 tog tystnaden över Sergels torg, arbetsplatser och alla andra 

platser runt om i landet där folk samlats för att hedra de drabbade. Vid stadshuset 

i Stockholm hade kungen, drottningen, kronprinsessparet Victoria och Daniel 

liksom prins Carl Philip och prinsessan Sofia samlats i sorgens färg. Lika tagna 

som de flesta i huvudstaden (Aftonbladet 17-04-11 12:00)  

 

Det idealiska samhället uppvärderar de polisiära insatserna och sörjer kollektivt. Vi 

tolkar det som att det är såhär ett idealiskt samhälle reagerar och bearbetar en sådan här 

händelse. Människor går ihop tillsammans för att visa att kärleken inte kan besegras. 

 

Sammanfattningsvis representerar samhället en stor del av det empiriska materialet. 

Samhället beskrivs som en enad nation som hanterar dådet med kärlek och gemenskap. 

En central punkt i journalistikens representation om denna kategori är att den kollektiva 

sorgen har ett tydligt framträdande. 

 

5.5 Diskursiv analys av artiklarnas publicerade bilder 
 
Av sammanlagt 127 bilder har vi valt att analysera de bilder som vi kan motivera med 

hjälp av våra teoretiska begrepp. Analyserna presenteras tematiskt även här. Vid 

bildurvalet såg vi att en och samma bild cirkulerar i många av de analyserade artiklar. 

Det är främst den bild på Rakhmat Akilov när han sitter i bilen efter att ha blivit gripen.   
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Kungafamiljen i svarta kläder står bredvid varandra. Drottningen torkar sina 

tårar. Huvudfokus är på konungen, som har en allvarlig min. Han tittar till höger i 

bild vilket kan tolkas som att hopp om en ljusare framtid. Ovanför denna bild är 

det ett bildmontage av fyra bilder från människors gemensamma sörjande. 

Poliser omfamnas och blommor har placerats vid deras tjänstebilar (Aftonbladet 

17-04-11 12.00)  

 

En spegling av en kollektiv sorg. Människorna bearbetar dessa känslor genom att visa 

kärlek och uppskattning för varandra samt genom att hylla samhället. Det idealiska 

samhället uppvärderar de polisiära insatserna och sörjer kollektivt.  

 

En bild över ett helt uppslag. På den ena sidan syns ett fönster med halvt 

nerdragna persienner. I fönstret ser man även två män, där en av dem håller upp 

händerna som om han pratar med någon (möjligtvis en polis). Mannen bredvid 

tittar ner mot något och båda männens utseende indikerar att de har ett annat 

påbrå än svensk. Bilden är tagen som om någon gömmer sig i buskarna och 

spionerar på de två männen som befinner sig i fönstret. 

På den andra sidan av uppslaget är bilden tagen precis som den andra, som om 

det är någon som gömmer sig bakom buskarna och tittar in hos de ”svenska”. 

Man ser en man i fönstret som bär sitt lilla barn. En hemtrevlig och mysig miljö 

finns i denna lägenhet. Persiennerna är även uppdragna och man ser tydligare 

vilka som befinner sig i lägenheten och vad som finns inne i den (Aftonbladet 17-

04-09 Grannen med terror) 

 

Ovanstående bildbeskrivning går att tolka utifrån Brunes (2004) teori om ett vi och 

dem. Där den ”svenske” mannen är i sitt trygga hem samtidigt som grannen bredvid blir 

förhörd och arresterad av polisen. Vi i Sverige känner oss trygga när vi är hemma. Det 

kan även tolkas att någon spionerar på både den onde, misstänkte gärningsmannen och 

den gode, svenske mannen. Detta eftersom bilden är tagen från någon som ser ut att 

gömma sig bakom en buske. Eftersom persiennerna är halvt nerdragna så att man inte 

känner igen den ”onda” människan tolkar vi att de två männen vill dölja något. “Den 

svenske” har sina persienner uppe och det kan tolkas som om han inte döljer något, för 

att han är god som alla ”vi” svenskar. De onda människorna förminskas och beskrivs 

som de Andra.    
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Första bilden visar på hur det såg ut dagen då terrorattentatet skedde. Det var 

många polisbilar och människor som hjälpte de drabbade eller pratar med 

polisen (Aftonbladet 17-04-15 Ranstorp: Kan vara ren propaganda)  

 

Vi tolkar detta som en symbol av gemenskap och tillhörighet till samhället Sverige.  

 

Den andra bilden är ett fotografi på en person som forskar om terror. Fotografiet 

är taget rakt framifrån (Aftonbladet 17-04-15 Ranstorp: Kan vara ren 

propaganda)  

 

Hans ansiktsuttryck är allvarligt och han ser arg ut. Framställs som en person som 

värnar om samhället Sverige. 

 

Ett kollage på vad som hände dagen då attentatet skedde. Människor hjälps åt och 

polisen varnar (Aftonbladet 17-04-14 “Det var mycket folk, det var ju 

fredagseftermiddagen”) 

 

En gemenskap speglas utifrån bilderna i kollaget. Främst genom de hjälpsamma 

personerna som stödjer de skadade men även genom att få se fotografier på de avlidna. 

Detta förmedlar sympati och samhörighet. Bilden symboliserar både de överlevande 

offren samt de idealiska offren.  

 

Ett fotografi på förövaren när han sitter i bilen efter att ha flytt från platsen där 

attentatet skett. Förövaren tittar framåt med en bestämd och nästintill besviken 

blick. Det ser ut som om han är anhållen då hans armar är placerade bakåt och 

han sitter lägre ner på sätet (Aftonbladet 17-04-14 Han såg blodige Akilov på 

bussen) 

 

Detta förmedlar för oss känslan av att han gömmer sig. Förövaren Akilov framställs 

som mänsklig på det här fotografiet. Han visar känslor vilket ”svenskar” anser är 

”normalt”. Förövaren inkluderas i samhället tills det att man bekräftar att det är han som 

misstänks ha utfört dådet på Drottninggatan. Tidningen Aftonbladet använder den här 
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bilden många gånger. Däremot är förövarens ansikte blurrad vid de första artiklarna. 

Orsaken till detta kan vara att han då inte var bekräftad av polisen eller Säpo. I senare 

artiklar har man visat ansiktet på den misstänkte förövaren.   

 

Bild visar ett blomhav över platsen där terrordådet skedde. En symbolik på 

gemenskap (Aftonbladet 17-04-09 “Vi som vill hjälpa är fler än de som vill oss 

ont”)    

 

Svenska flaggan skymtas över blomhavet och man ser medborgarna gå i bakgrunden. Vi 

tolkar detta som en kollektiv inkludering, samt att ett framställande av mänsklighet även 

representeras i journalistikens val av bild. 

 

Fotografi över ett uppslag som visar de många tiotusentals människor som 

samlats under manifestationen på Sergels torg. Aftonbladet väljer att rubricera 

sidorna ”Samlas för kärleken” och beskriver samhällets reaktion efter terrordådet 

(Aftonbladet 17-04-10 14:53)  

 

Vår analys är att trots att det bara har gått två dygn så samlas människor på torget för en 

manifestation. Vi tolkar att journalistiken med hjälp av uppslaget framställer det 

idealiska samhällets reparation och sorgeprocess efter dådet.  

 

En äldre man som håller om en polis ansikte. Polisen håller om den äldre 

mannen. De tittar på varandra. Mannen gråter och polisen ser ut att vara 

omhändertagande. En polisbil täckt med blommor, svenska flaggan och en 

hjärtformad ballong befinner sig i bakgrunden (Aftonbladet 17-04-11 ”Han var 

otröstlig”)          

 

Sveriges flagga är placerad över polisbilen och många blommor omger fordonet. Detta  

kan tolkas som ett tecken på tacksamhet från medborgarna till de högre i samhället (de 

som beskyddar ”oss”, samhället Sverige). Fotografiet förstärker bilden av tacksamhet.  
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Den sista bilden vi valde att analysera är ett bildmontage där den ena bilden visar 

när räddningstjänsten hjälper de drabbade eftet terrorattentatet. På bilden bredvid 

är det ett fotografi på polischefen inom region Stockholm, Erik Widstrand. 

Bildtext: FRUKTAR FLER DÅD Fyra personer dog när den misstänkte 

terroristen Rakhmat Akilov slog till mot Drottninggatan den 7 april. Nu varnar 

Erik Widstrand, chef för den operativa enheten vid Polisen i Stockholm för att 

liknande terrordåd kommer att inträffa i framtiden  

– Tittar man på omvärlden, på Frankrike, Belgien och andra länder, så är det ju 

så, säger han (Aftonbladet 17-04-28 Polisen varnar för mer terror) 

 

Han tittar in mot bilden vilket kan tolkas som att han tittar tillbaka till terrorattentatet i 

Stockholm. Hans bild är tagen ur ett grodperspektiv, vilket ger en känsla av makt. 

Fotografiet på räddningstjänsten kan skapa en känsla av sorgsenhet. Bilderna 

tillsammans visar på gemenskap och inkluderar alla som tillhör samhället Sverige 

genom att visa på att “vi” hjälps alla åt och kämpar mot det onda. Samtidigt förmedlar 

bildtexten en oro, men att det är något som “vi” precis som “de andra” länderna får stå 

emot.    

 

Ett fotografi på ett av offren. Lena Wahlberg framställs som en glad och 

mänsklig person, som tillhör en av oss. I bildtexten beskrivs hon som den 

pensionerade läraren som blev ett av offren i terrorattacken. (Aftonbladet 17-04-

12 “Hon var den som stöttade alla svaga”) 

 

Möjligtvis kan journalistikens framställning av Lena tolkas utifrån Christies (2001) teori 

om ett idealiskt offer. Detta med motiveringen att hon är en äldre kvinna och för att 

journalistiken framställer henne som älskad av många andra. Även representationen av 

det yngsta offret, Ebba Åkerlund tillhör den kategorin. 

 

Ett fotografi på offret elvaåriga Ebba Åkerlund, som var det yngsta offret från 

dådet. Svartvit bild på Ebba där hon ser ut att göra en slängkyss mot kameran. 

Hon har utsläppt hår som ser ut att svepas med av rörelsen. (Aftonbladet 17-04-

12 Ebba, 11, dog på väg hem från skolan) 

 

Framställning av en mänsklig person som kan klassas som ett idealiskt offer. Detta med 

anledning att hon framställs som ett oskyldigt barn. Med denna motivation finner vi att 
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hon inkluderas i det svenska samhället och tillhör en av ”oss”. Även det manliga offret 

Chris Bevinton gestaltas som ett idealiskt offer. 

 

Ett av fotografierna är på den brittiske mannen Chris Bevington. Bildutsnittet är 

en närbild där axlar och ansikte syns, han tittar in i kameran. Han är klädd i en t-

shirt och bakom  honom skymtas till synes en strand. Chris ser varken allvarsam 

eller glad ut. Han har ett ganska neutralt uttryck.  

Bilden bredvid är på en av betonglejonen som spärrar av gatan. Buketter med 

rosor ligger under avspärrningsbandet, likaså står det gravljus placerade bredvid 

blommorna (Aftonbladet 17-04-10 Här dog Chris, 41) 

 

Vår tolkning av bilden på Chris Bevington är att han framställs som ett idealiskt offer 

och inkluderas i samhället. Han gestaltas som en av ”oss” och tillsammans med 

bildtexten som beskriver hur  han ”lämnar kvar en 4-åring” gör att vi kan känna extra 

mycket sympati med honom. Bilden som är placerad bredvid den på Chris anser vi 

gestaltar samhällets sorgeuttryck. Det idealiska samhället med dess invånare visar gester 

som uppvärderar offer och skadade. Blommor, allra helst röda rosor, kan enligt vår 

tolkning i dessa kontexter representera sorg och kärlek. 

 

Slutligen kan det konstateras att bilderna och texterna ofta ger samma budskap. Bilderna 

förstärker många gånger även textens representation av de olika förekommande 

kategoriseringar. Samtidigt finns det bilder som inte tillför textens budskap någon 

förstärkande effekt.  

 

5.6 Sammanfattning 
 
Under de första dagarna var det mycket fokus på händelsen, både beskrivande fakta 

samt viss objektifiering av förövaren. När händelseförloppet beskrivs under de första 

dagarna, framställs den misstänkte gärningsmannen ofta som underrepresenterad i 

texterna. Med det menar vi att han i ett tidigt stadie exkluderas och ofta nedvärderas när 

han beskrivs i de olika artiklarna. 

 

Vi kan se att Ylva Brunes (2004) teori om postkolonialism och ett framställande av “vi” 

och “dem” har en genomgående pregnans i de publicerade artiklarna. Vår tolkning av 
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detta fenomen är att det kan medföra ett skapande av polarisering och även ökad 

främlingsfientlighet gentemot människor som ofta framställs som “dem”. 

Det är inte en övertydlig representation av Nils Christies (2001) teori om den idealiska 

gärningsmannen. Det förekommer, men inte i den grad vi trodde att det skulle uppträda. 

När den misstänktes namn väl publicerades framställs Rakhmat Akilov mer som en 

splittrad 39-årig fyrabarnspappa som efter att ha blivit utvisad begått ett hemskt brott. 

Han framställs som en person som skulle kunna inkluderats i det svenska samhället om 

han inte hade begått dådet. Dock får samhället Sverige, nationen, stor plats i det 

publicerade materialet. Kanske är det ett strategiskt val av Aftonbladet för att inte 

inkludera Rakhmat Akilov i texterna och ge honom för mycket utrymme. 

Samhället och myndigheter får en stor plats i bevakningen och hyllas för sina insatser. 

Det är stort fokus på den kollektiva sorgen, där även andra länder inkluderas och skickar 

sina kondoleanser till Sverige, “samhället som blivit angripen av terrorismen”. 

Vi ser att den del av empirin som berör offren till större del framställs utifrån teorin om 

de “överlevande offren” mer än som de “idealiska offren”. 

 

6 Slutsats och diskussion  
 
Det här avsnittet redovisar våra slutsatser samt ger förslag till vidare forskning. Syftet 

med den här studien var att undersöka Aftonbladets representation av gärningsman, 

offer och framställandet av samhället Sverige. Vi ville undersöka om det förekom 

likheter och skillnader vid gestaltandet av dessa olika kategoriseringar. 

 

I vår analys har vi identifierat flera diskurser som berör förövaren, offer och samhället. 

Diskurserna ”Rakhmat Akilov som en av oss” och ”exkludering av Akilov” berör den  

misstänkte förövaren. ”Mänskliga och sköra” samt ”de överlevande offren” 

identifierades vid analysen av offren, både de som avled och överlevde. Slutligen har vi 

funnit diskursen”det sammanhållna Sverige” som representerar samället Sverige. 

 

Den misstänkte gärningsmannen beskrivs som mindre idealisk i vårt empiriska material. 

Därav kan vi konstatera att Nils Christies (2001) teori som berör detta begrepp inte 

används kontinuerligt vid Aftonbladets beskrivande av den misstänkte. Journalistikens 

representation av den misstänkte förövaren skildras utifrån händelsens olika skeenden. 
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Under de första dagarna efter attentatet beskrivs gärningsmannen mer som ett objekt än 

som en människa. I detta skede beskrivs Akilov utifrån diskursen ”exkludering av 

Akilov”. När journalistiken beskrev händelsen dagarna efter attacken var 

framställningen av händelsen att det var ett objekt som låg bakom attacken. Det är 

snarare lastbilen som hamnar i fokus då den beskrivs som kapad och far in i folkmassan 

på Drottninggatan.  

 

Det är först när namnet publiceras i artiklarna som Rakhmat Akilov objektifieras som 

mänsklig, och personen bakom dådet. Diskursen ”Rakhmat Akilov som en av oss” 

skildras när journalistiken uppvärderar Akilov som en vanlig fyrabarnspappa med 

mänskliga känslor. Han beskrivs som en omtänksam person som befann sig i Sverige 

för att tjäna pengar. Pengar som den misstänkte förövaren skulle skicka till sin familj 

som är kvar i Uzbekistan.  

Han skildras även som en främling och exkluderas från samhället Sverige. 

 

Vi tror att Aftonbladets representation av den misstänkte förövaren kan ha flera 

påverkande faktorer. Vår tolkning är att journalistiken strävar efter att hålla en objektiv 

och neutral ton i sin nyhetsrapportering. Som följd till detta skriver Aftonbladet ofta 

sakligt om honom samt framställer Akilov som någon som skulle kunnat tillhöra det 

svenska samhället. En ytterligare anledning tror vi kan vara att Aftonbladet vill undvika 

att skapa exkludering och främlingsfientlighet i samhället genom att ensidigt beskriva 

gärningsmannen som en ondskefull person. 

 

När det gäller framställningarna av offren beskrivs de många gånger enligt Christies 

(2001) teori om det idealiska offret. Journalistiken uppvärderar dem samt beskriver dem 

som mänskliga. De artiklar där journalistiken beskriver både offren och förövaren blir 

de båda karaktärerna mer idealiska, detta kan vi konstatera stämmer in på Nils Christies 

(2001) mening om att dessa två karaktärer påverkar varandra genom att 

gärningsmannen blir mer idealisk om offret är det och vise versa. Anledningen till att 

offren framställs som idealiska i våra analyserade tidningsartiklar kan bero på att det är 

något som sitter i journalistikens kultur. Samtidigt kan vi komma fram till att 

journalistiken representerar de överlevande offren mer än de idealiska offren. Däremot 

noterade vi att båda dessa kategoriseringar framställdes snarlikt varandra med 

uppvärderande ord. Diskursen i ”mänskliga och sköra” framställs i samband med de 
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idealiska offren uppvärderas något mer och beskrivs ofta likt helgon, med kärleksfulla 

ord samt att de hade en värdefull position för andra människor i samhället och deras 

goda egenskaper när de var vid liv. 

De överlevande offren uppvärderas i form av deras olika insatser och agerande i 

samband med attentatet, som har en hjälteroll eller att de hade tur som överlevde. Deras 

känslor efter händelsen står i fokus. 

 

Vi tror att denna skildring kan beror på att de överlevande offren speglar en del av det 

svenska samhället. Likheterna vid framställandet av samhället och de överlevande 

offren antar vi representerar Sveriges sorgebearbetning efter händelsen. 

 

Genom vår analyserade empiri fann vi att samhället får en stor del av det utrymmet i 

Aftonbladets nyhetsvärdering kring attentatet i Stockholm. Detta gäller både de 

diskursiva teman i bilder samt i text. Av den utvalda empirin såg vi att olika 

myndigheter och räddningstjänst representeras i stor utsträckning. Diskursen ”Det 

sammanhållna Sverige” skildras när samhället beskrivs som en kollektiv, sörjande 

gemenskap. Vår tolkning är att det kan vara så det idealiska samhället reagerar och 

bearbetar händelsen. 

Det blir en skildring mellan det goda och det onda där de goda är personerna som 

inkluderas i samhället Sverige och de onda är de som stödjer den misstänkta förövaren. 

Ett idealiskt samhälle skapas av idealiska överlevande, myndigheter och 

räddningstjänst. En gemenskap skapas som medför att förövaren blir mer exkluderad 

från ”oss”, genom att inte gestalta denne för mycket. Representationen av poliserna 

tolkar vi som att de har en stor roll som samhällets beskyddare. De framställs ofta med 

uppvärderande ord och hyllade citat från medborgare. 

Genom att beskriva hur samhället fungerar och hanterar en kollektiv sorg skickas 

budskapet att kärleken är starkare än hatet.  

 

6.1 Vidare forskning  
 
Vi har i den här uppsatsen valt att analysera tryckt press, där vi har använt oss av en 

kritisk diskursanalys. Däremot finns det flera olika metoder man kan använda sig av. 

Det vi la märkte till är att det finns mycket material som berörde attentatet vilket vi hade 

kunnat använda oss av. Material från både Tv och radio men även artiklar från andra 

tidningar som Dagens Nyheter. En analys av flera tidningar är ett alternativ som kan 
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undersökas i vidare forskning i ämnet. Som exempel kan en jämförelse av hur lika eller 

olika tidningarna skildrar de tre aktörerna, offer, förövare och samhället Sverige. 

Samtidigt kan man i vidare forskning i ämnet även göra en semiotisk bildanalys av 

bilder eller videoklipp. Detta ger en möjlighet för att undersöka vinklar, antal klipp och 

ett videoklipps längd är förslag på saker som skulle kunna analyseras. 

  

En kvantitativ undersökning kan vara ett ytterligare alternativ. I en sådan undersökning 

kan man räkna antalet artiklar som skildrar respektive aktör och möjligtvis även jämföra 

med flera olika journalistikkällor, om det anses vara relevant för den undersökningen.  
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