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Abstrakt 

Titel: ”Jag tänkte bara: ‟Inte här, inte här, inte här‟” - En kvalitativ studie om upplevelsen av 

självmordsbombningen i Stockholm 2010 

Författare: Irene Danielsson och Sandra Wåger 

Kurs: Medie- och kommunikationsvetenskap C 

Termin: Våren 2011 

Handledare: Ulrika Olausson 

Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka om och hur publiken minns, känner och 

påverkas av självmordsbombningen i Stockholm i december 2010 samt vilken roll medierna 

har spelat för formandet av respondenternas uppfattningar. 

Metod: Kvalitativ metod, fokusgruppsintervjuer 

Teorier: Fruktanskultur, terrorism kopplat till religion och ”vi och dom”. 

Huvudresultat: Respondenternas tolkningar och upplevelser av händelsen låter sig inte 

summeras på något enkelt sätt, men fem av de mest förekommande känslouttrycken var: 

”Oro/rädsla”, ”Medkänsla/sympati”, ”Distansering/likgiltighet”, ”Ilska” och ”Lättnad”. 

Resultatet visar att det skapas ett ”vi och dom” genom att respondenterna sätter in sig själva i 

sammanhanget ”nationen Sverige” där det egna landet beskrivs som tryggt, gulligt och 

oskyldigt. På samma sätt tar de avstånd från ett utländskt ”dem” och de inbillade egenskaper 

som kommer med dem. Vissa associerar terrorism till religion - främst islam - och ser 

religionen som en förklaring till bakgrunden av dådet, medan andra inte alls gör den 

kopplingen. Dessa respondenter tror snarare att dådet beror på exempelvis psykisk sjukdom 

hos självmordsbombaren. Slutligen visar empirin i denna uppsats att respondenterna själva 

tillskriver medierna en betydande roll i formandet av deras uppfattningar. Många säger även 

att de inte kommer ihåg så mycket från fallet i Stockholm, vilket de tror kan bero på att 

medierna inte hade så stort intresse av att rapportera vidare om händelsen.  

Nyckelord: Emotioner, Terrorism, Religion, Självmordsbombningen i Stockholm 2010, ”Vi 

och dom”, Fruktanskultur, Publikstudie, Fokusgruppsintervju. 
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1. Inledning  

”Okej. Det finns ett krig. Det finns flera krig. Fast inte krig på det sättet som dom 

påstår. Kriget handlar om våra hjärnor. Kriget handlar om vår rädsla. Och när 

rädslan sätter sig i oss förvandlas flygplan till missiler och väskor till bomber” 

Jonas Hassen Khemiri 

 

Ny forskning visar att vi lever i ett samhälle där osäkerhet och utsatthet blivit alltmer 

framträdande och påverkar såväl den enskilda människan som politiken och demokratins 

framtid.
 1

 Mediernas sätt att rapportera om risker ger intrycket av att vi lever i en tid där den 

ena krisen avlöser den andra och att farligheterna hela tiden eskalerar.
 2

  Politik, makt och 

egenintressen blandar sig envist i krisrapportering och riskerna och osäkerheten utnyttjas till 

fördel för olika samhällsaktörers intressen.
3
 Detta, tror forskarna, kan öka rädslan och såväl 

starta som förvärra konflikter mellan olika kulturer och individer.  

Genom att representera risker på olika sätt och genom att sprida riskbudskapen till 

allmänheten, blir medierna så kallade medskapare av risksamhället.  När dessa problem, risker 

och faror i medierna förvandlas och konstrueras till hot börjar ”vi” känna oss hotade av 

”dem”, vilket kan bidra till konflikter eftersom friktionen mellan grupper och individer ökar.
 4

 

Men egentligen är fruktanskulturen, som den benämns av Furedi
5
, en känsla av rädsla som 

saknar konkreta orsaker – en växande rädsla som egentligen inte har någonting med ökade 

risker att göra men som gör oss sårbara för det vi inte har kontroll över.
6
 Stig Arne Nohrstedt, 

författare till boken Communicating Risks: Towards the Threat Society?, menar att 

hotsamhället är en transformation av risksamhället. I risksamhället ser man medierna som 

förmedlare av risker och hot, medan man i hotsamhället ser medierna som medskapare av 

                                                           
1
 Nohrstedt, Stig Arne, Communicating Risks: Towards a Threat Society, Nordicom, Göteborg, 2010, s. 9-10. 

2
 Nohrstedt, Stig Arne, ’The Threat Society and the Media´ i Communicating Risks: Toward a Threat Society?, 

Nohrstedt, Stig Arne (red), Nordicom, Göteborg, 2010, s. 24. 
3
 Ibid s. 40. 

4
 Ibid s. 28. 

5
 Furedi, Frank, Culture of fear Revisited: Risk-Taking and the Morality of Low Expectation, Cromwell press Ltd, 

Wiltshire, 2006, s. 2. 
6
 Ibid s. 23. 
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desamma. I hotsamhället pekar även medierna ut en agent som ansvarig för hotet. 
7
 Det är när 

rädslan och ovissheten blir en normalitet som risksamhället går mot hotsamhället.
8
 

Uppfattningen om att rädsla sprids i stor utsträckning i det moderna samhället har framför allt 

frodats efter terroristattackerna mot World Trade Center 2001och det efterföljande ”globala 

kriget mot terrorismen”
9
. Det är med avstamp i detta som vi valt att, genom 

fokusgruppsintervjuer, undersöka hur självmordsbombningen i Stockholm 2010 upplevs av 

respondenterna. Vi är intresserade av att se om medierapporteringen av händelsen 

skapar/skapat rädsla eller andra känslor hos publiken och om det i sin tur leder till att ett ”vi 

och dom” appliceras, samt om de därigenom automatiskt kopplar ihop terrordåd med religion.  

Eftersom självmordsbombningen är den första i Sverige i sitt slag är upplevelsen fortfarande 

outforskad och en studie ligger rätt i tiden. Forskningsområdet kring terrorism består i stora 

delar av hur medier porträtterat terrorattacken vid World Trade Center 2001 och hur detta i sin 

tur skapar ett ”vi och dom”, men de flesta studier som gjorts har analyserat amerikansk 

medieinnehåll istället för att fokusera på publiken.
10

 Det finns alltså en lucka kvalitativa 

studier inom forskningsområdet i hur publiken uppfattar sådana här händelser, vilket gör vår 

studie till ett kompletterande inslag.  

 

 

1.1 Bakgrund 

Den 11 december, 2010, sprängde en man sig själv mitt i centrala Stockholm. 16.49 hördes 

den första explosionen från Olof Palmes gata, där en bil blivit övertänd, och några minuter 

senare hördes en kraftig smäll från Bryggargatan. Där låg en livlös man i snön. Det visade sig 

att mannen burit sex sammankopplade rörbomber men bara en exploderade varav han själv 

blev enda dödsoffret. Händelsen rubricerades som ”terroristbrott”. 

Självmordsbombningen var det första i sitt slag i Sverige och händelsen ställde Sverige i 

chock. Många blev rädda att det här skulle vara ett ”startskott” för liknande händelser. 

Speciellt eftersom mannen som begått brottet bara tio minuter innan dådet skickat ett 

meddelande till säkerhetspolisen Säpo och Tidningarnas telegrambyrå som riktades mot det 

svenska folket, mot soldaterna i Afghanistan och mot alla murjahedin (muslimska aktivistiska 

                                                           
7
 Furedi, s. 26-27. 

8
 Ibid s. 26. 

9
 Nohrstedt, s. 23. 

10
 Se kapitlet för tidigare forskning. 
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grupperingar) i Europa och Sverige. Brevet citerades omgående i Sveriges alla tidningar och 

där kunde man främst läsa dessa tre utdrag:  

Nu ska era barn, döttrar och systrar dö lika som våra bröder och systrar och barn dör.
 11

 

Våra aktioner kommer att prata för sig själva. Så länge ni inte slutar ert krig mot islam och 

förnedrande mot profeten och ert dumma support till grisen Vilks.
12

  

Nu är det dags att slå till, vänta inte längre. Kom fram med vad än ni har även om det är en kniv 

och jag vet att ni har mer än en kniv att komma med. Frukta ingen, frukta inget fängelse, frukta 

inte döden.
13

  

 

1.2 Syfte och frågeställningar  

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka om och hur publiken minns, känner och 

påverkas av självmordsbombningen i Stockholm i december 2010 samt vilken roll medierna 

har spelat för formandet av respondenternas uppfattningar. 

Utifrån detta har vi tagit fram fyra frågeställningar: 

- Vilka känslor framkallar/framkallade händelsen hos respondenterna? 

- Skapas ett ”vi och dom” genom den specifika händelsen och i så fall hur? 

- Kopplar respondenterna ihop terrorism och religion och i så fall hur? 

- Vad har medierna haft för roll i formandet av respondenternas uppfattningar? 

 

1.3 Avgränsningar 

Vi har valt att avgränsa oss i uppsatsens genom att enbart studera det specifika fallet med 

självmordsbombaren i Stockholm 2010. Vi har alltså inte studerat liknande fall i andra länder 

eller andra terrordåd i Sverige. Vi ansåg denna händelse vara mest intressant eftersom det 

nyligen skett och eftersom det inte hunnit forskas så mycket i ämnet ännu. En annan 

avgränsning vi gjort är att låta fokusgrupperna utgöra 18 personer mellan 20 och 65 år. Det 

hade varit intressant att ha med både yngre och äldre respondenter än de vi valt, men på grund 

av tidskriterier och uppsatsens omfång var det inte möjligt. 

                                                           
11

 http://www.expressen.se/nyheter/1.2251043/hotbrevet-till-sapo-tio-minuter-fore-explosionerna 
12

 http://www.svd.se/nyheter/inrikes/hot-mot-svenskar-i-mejl_5802959.svd 
13

 http://www.aftonbladet.se/nyheter/article12702081.ab 

http://www.expressen.se/nyheter/1.2251043/hotbrevet-till-sapo-tio-minuter-fore-explosionerna
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/hot-mot-svenskar-i-mejl_5802959.svd
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article12702081.ab
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1.4 Disposition 

Efter denna genomgång av kontexten för studien samt precisering av syfte och 

frågeställningar övergår vi till kapitel 2 som innefattar tidigare forskning. Där 

behandlas fyra olika studier om hur både amerikanska och svenska medier rapporterar 

kring terrorism och terrorister. Det redogörs också kortfattat för en brittisk 

publikstudie som handlar om mediers möjligheter till att påverka allmänheten.  

I kapitel 3 presenteras de teoretiska utgångspunkterna för den empiriska analysen – 

fruktanskultur, terrorism kopplat till religion och begreppet ”Vi och dom”. I det första 

avsnittet redogör vi för Frank Furedis syn på fruktanskultur samt tar upp Nohrstedts 

teori om hotsamhället. Vidare i avsnittet om terrorism kopplat till religion beskriver vi 

hur islam tenderar att sammankopplas med terrordåd eller andra brott sedan 

terrorattacken mot World Trade Center 2001. Slutligen förklaras begreppet ”vi och 

dom”, främst med hjälp av forskarna Edward Said och Masoud Kamali.   

I kapitel 4 kommer de metodologiska riktlinjerna för uppsatsen. Där får läsaren reda 

på varför vi valt fokusgruppsintervjuer som metod, vilket material vi använt, hur vi 

valt att analysera materialet samt hur vi gått tillväga när vi genomfört studien. En 

argumentation kring studiens metodproblem, validitet och reliabilitet avslutar kapitlet.  

Kapitel 5 utgör den empiriska delen av uppsatsen. Resultatredovisningen och analysen 

har delats upp i fyra delar, efter uppsatsens frågeställningar. Efter varje frågeställning 

har vi sedan av strukturella skäl sammanfattat det som framkommit. 

I kapitel 6 diskuteras resultaten som redovisats i förgående kapitel i relation till 

tidigare forskning och de teoretiska utgångspunkterna. Här ges även förslag på fortsatt 

forskning inom området.  

 

2. Tidigare forskning 

I tidigare forskning kring ämnet om hur medier rapporterar om terrorism baseras som sagt 

flera studier på terrorattacken vid World Trade Center 2001.
14

 Enligt forskning kring hur 

                                                           
14

 Powell, Kimberly A, ‘Framing Islam: An Analysis of U.S. Media Coverage of Terrorism since 9/11’, 
Communication Studies, vol. 62, nr 1, 2011, s. 90-112, hämtad 110315 & Nohrstedt Stig A, New War Journalism 
– Trends and Challenges, Nordicom Review 30, s. 95-112, 2009.  
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amerikanska medier framställer själva gärningsmännen finns ett mönster av andrafiering
15

 där 

terrorister med börd från Mellanöstern porträtteras som en del av ett organiserat terrornätverk, 

(ofta al-Qaida) – en del av ”kriget mot Amerika” – och således ett framtida hot mot 

nationen.
16

 Dessa gärningsmän blir aldrig sedda som mänskliga individer utan en del av ett 

hotfullt ”dem”. Samtidigt porträtteras terrorister av amerikansk börd inte som ett framtida hot 

utan framställs ofta som mentalt labila, introverta och utan uppfattning vad de själva gör. Den 

här gärningsmannen ses, trots sin gärning, fortfarande som en mänsklig varelse – en del av en 

familj och en del av ”vi:et”. Här får familjen oftare komma till tals i artiklarna och beskriva 

oron över sin ostabile familjemedlem.
17

  

Ända sedan 9/11 inträffade har de amerikanska medborgarna, genom media, tagit del av 

negativ information om framtida hot från muslimska extremister, våldsamma jihadister och 

islamistiska terrorister.
18

 Jeanne Shaheen menar, i sin studie om hur den förvrängda 

mediebilden om araber hämmar en lösning i Mellanöstern-konflikten, att ju mer vi tar distans 

ifrån araber, desto mindre vet vi om deras kultur. Desto större är således chansen att vi vänder 

oss till, och blir influerade av, den bild som medierna visar.
19

  Genom att majoriteten av 

rapporteringen visar negativa texter och bilder om muslimer och islam i samband med 

terrorism är det mer troligt att publiken drar slutsatsen att muslimer är lika med terrorister.
20

 

Detta kan stärkas av en publikstudie som handlar om hur publiken upplevde bombningarna i 

London 2005 utefter olika videoklipp ur olika medieinramningar de fick ta del av. Forskarna 

kommer här fram till att mediernas möjlighet att påverka allmänheten är stor och att de inte 

bara kan påverka vad allmänheten anser om händelsen utan även förändra publikens skapande 

och underhåll av olika attityder gentemot till exempel minoritetsstereotyper.
 21

 

Enligt Nohrstedt, som studerat den svenska rapporteringen av 9/11, försökte inte de svenska 

medierna i sina texter sprida uppfattningen om att väst var under attack av den muslimska 

världen och de lyckades i det stora hela med att inte dra likhetstecken mellan muslimer och 

terrordåd. Det visuella materialet, som TV-inslag och fotografier, framställde däremot 

                                                           
15

 Said, Edward, Orientalism, Ordfront, Stockholm, 2006. 
16

 Powell, 2011 & Danis, Mary, Stohl, Michael & Anderson, Nicole, ‘Onscreen Muslims: Media, Identity, 

Terrorism, and Public Policy’, Conference Papers, 2009, s. 1-31. 
17

 Powell, 2011. 
18

 Danis, Stohl & Anderson, 2009. 
19

 Shaheen, Jeanne, Media coverage of the Middle East: Perception and Foreign Policy, ANNALS, AAPSS, 482, 
1985. 
20

 Powell, 2011. 
21

 Danis & Stohl, Media Framing of Terrorism in the U.S and U.K: Implications for Public Opinion & Civil Liberties, 
2009, p1-31, 31p. 
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muslimer som ett kollektiv - som desperata, aggressiva och irrationella.
22

 Det de svenska 

medierna fokuserade på var att rapportera om de ”värdiga” offren. Identifieringen och 

sympatikännandet med den amerikanska befolkningen var ovanligt tydlig i den svenska 

medierapporteringen i och med denna händelse, de var ”värda” vår sympati och empati i en 

utsträckning som sällan skådas inom journalistiken. Tydliga exempel på detta är rubriker som 

”Idag är vi alla amerikaner” (Expressen) eller ”God bless America” (Aftonbladet)
23

. De 

svenska medierna bidrog således till en känslomässig närhet till offren genom att publicera 

empatiska artiklar om människor som letar efter vänner och familj, hur de växlar mellan hopp 

och förtvivlan och helsidesbilder på när offren hoppar från World Trade Center-tornen. 

 

3. Teoretiska utgångspunkter 

3.1 Fruktanskultur  

På senare tid har medieforskningen intresserat sig för hur nyhetsrapportering på olika sätt 

appellerar till emotioner och hur publiken skapar mening med hjälp av dessa.
24

 Det finns alltid 

en känslomässig komponent i en föreställning, ett minne eller en tolkning och emotioner kan 

hjälpa människan att se vad som är viktigt och vad som är värt att uppmärksamma.
25

 I tidigare 

studier har dock fokus varit inriktat på medlidande, men i vår studie vill vi studera emotioner 

på ett mer generellt sätt och då framförallt i relation till Furedis teori om fruktanskulturen.  

I boken Culture of Fear, skriven av sociologen Frank Furedi, beskrivs fruktanskultur som ett 

samhälle där vi gått ifrån att känna rädsla för konkreta saker som död, hunger och sjukdom till 

att känna att själva rädslan är ett hot.
26

 Vi kan känna oro över att vara i ”riskzonen” eller att 

vara ”stressade” istället för att känna oro över själva hotet. Fruktanskulturen är en omfattande 

känsla av rädsla som saknar konkreta orsaker och kommer från en känsla av sårbarhet. 

Fruktanskulturen är på ett sätt en del av Nohrstedts ”hotsamhället” eftersom den förutsätter 

                                                           
22

 Nohrstedt, s. 101. 
23

 Nohrstedt, s. 101. 
24

 Chouliaraki, Lilie, Spectatorship Of Suffering, Sage Publications Ldt , Thousand Oaks, 2006 och Boltanski, Luc, 
Distant Suffering: Morality, Media and politics, Cambridge: Cambridge University Press, 1999 och Höijer, 
Birgitta, “The Discourse of Global Compassion: the Audience and Media Reporting of Human Suffering”, Media, 
Culture and Society, vol. 26(4): 513-531, 2004. 
25

 Olausson, Ulrika, Medborgarskap och globalisering - Den diskursiva konstruktionen av politisk identitet, 
DocuSys, Universitetsbiblioteket, Örebro, 2005, s. 39-40. 
26

 Furedi , s. 2. 
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mediers konstruktioner av hot som föder rädsla.
27

 Mycket av fruktanskulturen bygger inte på 

personliga upplevelser utan är sekundära erfarenheter, producerade av media.
28

  Ett 

slående exempel på denna utveckling är rädslan för brott som ett problem i sin egen rätt 

eftersom många människor kan uppleva att brottstatistiken och mediers rapportering om brott 

ska stämma överens. Så är dock inte fallet. Nyheter om otroliga och ovanliga brott är vanligt i 

medier, speciellt kvällspressen, och kan upplevas som att brottsligheten överlag har ökat. Det 

är inte speciellt ovanligt att föräldrar anser att barn inte ska få vara ute och leka själva eller att 

affärer, skolor och privatpersoner nu mer har avancerade inbrottsalarm.
29

  

Terroristattackerna mot World Trade Center 2001 och det efterföljande ”globala kriget mot 

terrorismen” har som sagt gjort att uppfattningen om att rädsla i samhället sprids har växt
30

. 

Furedi menar att eftersom terrorism är någonting globalt så är den också gränslös, vilket leder 

till en obegränsad rädsla inför den då vi i teorin inte är säkra någonstans. Det finns inget 

gömställe för den.
31

 Efter terroristattacken mot World Trade Center har nyhetsrapporteringar 

om terrorism dessutom blivit vanligare
32

 och nyheterna blir ofta inramade på så vis att det ska 

vara ett ständigt hot mot just ”oss”. ”Europe‟s 9/11: A New Threat to America?” skrev 

Newsweek angående bombningarna i Madrid i mars 2004. Hot, fara och rädsla är ord som får 

uppmärksamhet hos läsaren och något som många medier är ute efter.
33

  

 

3.2 Terrorism kopplat till religion  

Efter morgonen den elfte september 2001 blev världen utanför USA av ringa intresse för den 

amerikanska journalistkåren. I och med terroristattacken mot World Trade Center skapades 

nytt fokus för Amerikas nationella ändamål, kraftigt betonat av den dåvarande presidenten 

George W Bush, och en ny inramningsenhet för medier - Kriget mot terrorismen.
34

  

På ABC, CBS och NBC:s kvällsnyheter mellan första januari och första april 2002 bestod 28 

procent av nyheterna av rapporter som var relaterade till terrorism - till exempel accelererande 

våldsamheter mellan Palestina och Israel eller nedslag mot terrorism i Yemen. USA hade 

                                                           
27

 Nohrstedt, 2010, s. 23. 
28 Furedi, s. 139-142. 
29

 Furedi, s. 2. 
30

 Nohrstedt, s. 23. 
31

 Furedi, s. 44. 
32

 Powell, 2011. 
33

 Moeller, Susan D, Packaging terrorism, John Wiley And Sons Ltd, Chicester, 2009, s. 39.  
34

 Hess, Stephen & Kalb, Marvin, Media and the War on Terrorism, R.R Donneelley, Harrisonburg, 2003, s. 1. 
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kastats in i en rad olika situationer världen över, bland annat ett världsomspännande 

terroristnätverk av al-Qaida, tragedin i Afghanistan, konflikten mellan Pakistan och Indien 

och en oavslutad dagordning i Irak. Alla relaterade till varandra. Vid roten av allt detta var 

behovet av kunskap om islamisk kultur och den muslimska religionen stor, som i allmänhet 

inte hade varit av intresse för de flesta amerikaner tidigare.
35

 

I Muslims and the news media vill forskarna visa hur sociala idéer formar sättet muslimer blir 

framställda på i medier och att journalister är med och skapar och upprätthåller de idéer som 

publiken redan har. Författarna menar att väldigt få av nyheterna/historierna som innefattar 

muslimer under de senaste åren har handlat om någonting annat än "the war on terror". De 

menar att muslimernas situation porträtteras i samband med hot, rädsla och missförstånd.
36

 

Genom att medierna konstruerar nyheter om risker på ett sätt så att vi börjar känna oss hotade 

och pekar ut en ”agent” som ansvarig för hotet – börjar vi istället för att lita på våra 

medmänniskor dela upp oss i ”vi och dom”.
37

   

 

3.3 ”Vi och dom” 

Edward Said, författare och professor i litteratur och engelska, har genom sin bok Orientalism 

från 1978 haft stor betydelse när det kommer till andrafiering. I boken har han undersökt hur 

kolonialmakterna Storbritannien och Frankrike representerade länder i Mellanöstern och 

Nordafrika, ett område som han definierar som Orienten. Said tar upp idén om Europa: 

Ett kollektivt begrepp som identifierar ‟oss‟ som européer gentemot ‟dem‟ som inte är européer, 

och det kan faktiskt hävdas att den viktigaste komponenten i den europeiska kulturen är just det 

som gjort denna kultur hegemonisk både inom och utanför Europa, nämligen idén om en 

europeisk identitet som är överlägsen i förhållande till alla icke-europeiska folk och kulturer.
38

 

 

Enligt Said har människan alltid delat upp världen i olika regioner genom både verkliga och 

inbillade egenskaper. I vetenskapen gjorde man förr i tiden skillnad människor emellan och 

baserade ett överlägset ”vi” emot ett underlägset ”dem” med hjälp av förklaringsvariabler som 
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 Poole, Elizabeth & Richardson, John E, Muslims and the News Media, I.B. Tauris & Co Ltd, London, 2006, s. 1 
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”ras”, ”religion” och ”kultur”.
39

 Carl von Linné delade till exempel redan på 1700-talet in 

människorna i fyra olika raser och menade att den vita europeiska rasen var snabba, kreativa, 

artiga och rättvisa medan de svarta var kraftigt byggda, lata, nonchalanta och principlösa.
40

   

Den kollektiva problematiseringen av minoriteter (i termer av till exempel hälsofara, brott, 

droganvändning, religiös fanatism och terrorism) är med andra ord ingen ny upptäckt utan har 

funnits sedan länge.
41

 Enligt sociologen Masoud Kamali finns skapandet av ”vi och dom” i 

många olika dimensioner, till exempel inom rasism, sexism och homofobi. Han menar att 

andrafiering är en process som är en del av det så kallade nationsskapandet – genom 

konstruktionen av ”de andra” skapas också ett ”vi”. I denna teori görs ”de andra” inte bara till 

en annorlunda grupp som är sammansatt av en annan sorts människor, utan blir också ett 

mindrevärdigt kollektiv som gör ”oss” till en bättre art eller kultur. ”De andra” blir 

spegelbilden av ”vi” och ”vi” görs till det bästa i jämförelse med andra etniciteter/nationer.
42

  

I boken Mediernas Vi och Dom har det gjorts ett antal studier där nyhetsmediernas betydelse 

för den strukturella diskrimineringen behandlas. Författarna menar att mediernas utbud har en 

nyckelroll när det gäller att strukturera de bilder och diskurser med vars hjälp vi människor 

förstår världen. Med andra ord utgör medierna en viktig källa för våra förställningar om vad 

som är önskvärt och inte, vad som är normalt och inte och vad som är möjligt eller inte.
43

  

 

4. Material och metod 

4.1 Metod för datainsamling 

Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod eftersom den eftersträvar en djupare 

förståelse av den sociala verkligheten. Den tillgängliggör de betydelser som människor gett åt 

händelsen och är bra då vi inte bara är intresserade av vad som sägs, utan även hur det sägs 

och vad som ligger bakom.
44

 Receptionsstudien är en metodologi som studerar relationerna 

mellan det som förekommer i medierna och våra tolkningar av densamma. Det vi tar del av 

                                                           
39

 Kamali, Masoud & de los Reyes, Paulina, Bortom Vi och Dom - Teoretiska reflektioner om makt, integration 
och strukturell diskriminering, Norstedts Juridik, 2005, Stockholm, s. 40. 
40

 Kamali & de los Reyes, s. 39. 
41

 Cottle, Simon, Global Crises Reporting, Open University press, Milton Keynes, 2008, s. 93-95. 
42

 Kamali & de los Reyes, s. 29-30. 
43

 Camauër, Leonor & Nohrstedt, Stig Arne (red), Mediernas vi och dom SOU 2006:21, Fritzes Offentliga 
Publikationer, Stockholm, 2006. 
44

 Bryman, s. 250. 
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via medierna har betydelse för hur vi exempelvis förstår konflikter i världen, hur vi förhåller 

oss till politik och olika aktörer och hur vi identifierar oss själva. Metoden har som fokus att 

studera det meningsskapande som sker i det konkreta mötet mellan språk (skrivet, bilder, 

talat) och publik och är också intresserad av hur medier påverkar människor.
45

  

Vi har valt att använda oss av fokusgruppsintervjuer, vilket är en metod som används mer och 

mer inom receptionsstudier.
46

 Metoden karaktäriseras av att tillvägagångssättet inte ska vara 

strukturellt och styrande och där det viktigaste är att få fram en rik samling synpunkter på det 

som är fokus för gruppen.
47

 Istället för en kommunikationssituation mellan forskare och 

individ, som blir fallet i en individuell intervju, får vi en diskussion mellan människor som i 

ett socialt samspel formar och utvecklar varandras åsikter och uppfattningar.
48

 Fokusgruppen 

rymmer möjligheter för respondenterna att utforska varandras skäl till en viss åsikt, där de kan 

hjälpa varandra att minnas samt argumentera vissa ställningstaganden med varandra så att den 

frågeställningen de anser vara viktigast lyfts fram
49

. En annan fördel med gruppintervjuer, i 

jämförelse med individuella intervjuer, är att datainsamlingen blir avsevärt mindre tidsödande 

eftersom vi hinner intervjua fler personer.
50

 Målet i denna uppsats är att skapa det ”naturliga 

sammanhanget” för respondenterna, så att vi på bästa sätt kan besvara forskningsfrågorna.  

Vi har använt oss av så kallade semi-strukturerade intervjuer. Det innebär att vi utgått ifrån en 

utarbetad intervjuguide
51

 som fungerat som handledning under intervjuerna. Den hjälper oss 

att introducera diskussionsämnen och se till att det blir meningsutbyte inom gruppen.
52

 Denna 

intervjuguide behöver dock inte följas till punkt och pricka, varken till ordningsföljd eller till 

innehåll. Huvudsaken är att vi berört de faktorer vi anser vara viktiga och täcker de områden 

som handledningen innehåller. Detta på grund av att vi som forskare inte vill styra samtalet 

för mycket, utan låta intervjupersonerna vara de som påverkar samtalets utveckling.
53
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4.2 Metod för dataanalys 

Det finns två olika fundamentala former för textanalys: helhetsanalys och delanalys. Vi har 

valt att använda oss av delar av den förstnämnda – helhetsanalysen. I den analysen ser man till 

helheten i den insamlade informationen vilket innebär att intervjuerna får en mening först när 

de sätts in i sammanhanget där de gjordes. Vi valde att utgå ifrån våra frågeställningar när vi 

analyserade materialet och sökte efter mönster för att systematisera innehållet. Då gick vi 

alltså tillbaka till materialet, intervju för intervju, och försökte hitta partier som var relevanta 

för just vårt problemområde. För att sortera informationen klippte vi ut citat ur de olika 

dokumenten med intervjuerna och klistrade sedan in dem i enskilda dokument som vi döpt 

efter de fyra frågeställningarna. Om vi hittat specifika mönster inom varje frågeställning 

delade vi också in de väsentliga citaten i dessa kategorier. Citaten som presenteras under nästa 

kapitel är till för att exemplifiera det som är typiskt för vad som kommit fram under 

fokusgruppsintervjuerna.
54

 

 

4.3 Genomförande 

I denna studie har vi utfört sex stycken gruppintervjuer med tre respondenter i vardera grupp, 

det vill säga totalt 18 respondenter. Det finns olika åsikter angående vilken som är den ”ideala 

gruppstorleken”, men en tumregel är att undvika alltför stora grupper för att varje respondent 

ska få en känsla av inflytande och samhörighet samt att varje person ska få möjlighet att 

komma till tals.
55

 Vi har valt att intervjua deltagare boende i Örebro eftersom de har en 

distans till platsen där händelsen ägde rum. Eftersom personer i Örebro inte har en fysisk 

koppling till platsen är de mer beroende av informationsinhämtning från medierna, vilket är 

fundamentalt då vi bland annat vill studera vilken roll medierna haft i formandet av 

respondenternas uppfattningar. Om vi istället skulle intervjua personer från Stockholm är 

risken stor att de har en personlig känslomässig anknytning till händelsen (till exempel att de 

själva såg explosionerna eller att någon anhörig var på plats då det hände), vilket minimerar 

chansen till att upptäcka just detta. Vi har också valt respondenter boende i Örebro av 

praktiska skäl, både tids- och resursmässiga, vilket är en tillåten bekvämlighetsteknik.
56

 

Anledningen till att vi valt könshomogena grupper är att det anses ge bättre närhet mellan de 
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samtalande. Deltagarna i sådana grupper är mer benägna att prata fritt och lämna ut 

information av mer personlig art.
57

 Vi är inte intresserade av att enbart studera en specifik 

grupp utan vill alltså se hur människor i olika åldrar uppfattar och tolkar händelsen.  

Dessa grupper ser ut såhär: 

Grupp A Kvinnor 20-35 år 

Grupp B Män 20-35 år 

Grupp C Kvinnor 35- 50 år 

Grupp D Män 35-50 år 

Grupp E Kvinnor 50-65 år 

Grupp F Män 50-65 år 

 

I en kvalitativ intervjustudie måste man alltid göra en provintervju. Dels för att testa 

intervjuguiden och dels för att testa sig själv som intervjuare samt prova tekniken.
58

 Vi valde 

att göra en provintervju tillsammans med ett par medstudenter. När vi utvärderade intervjun 

kom vi fram till att vi måste vara mer konkreta i vårt frågesätt och inte låta respondenterna 

sväva iväg för mycket i sina svar, både på grund av tidskriterier och för att vi ville få ett bra 

material att jobba med sedan under transkriberingen och analysen. Vi kom också fram till att 

vissa av frågorna borde formuleras om för att förstås på bästa sätt.  

De sex fokusgruppsintervjuerna pågick under 30 till 40 minuter vardera och samtliga samtal 

spelades in på ljudbandspelare. Det gjordes eftersom vi ansåg att det skulle bli för svårt att 

anteckna allting som deltagarna sade, men också för att veta vem som sade vad och för att inte 

eventuella språkliga nyanser skulle gå förlorade.
59

 Intervjuerna genomfördes på en plats som 

valts ut av någon i respektive fokusgrupp, antingen hemma hos någon eller på en arbetsplats. 

Sammankomsterna inleddes med att vi förklarade vad som praktiskt skulle hända under 

intervjun, men istället för att berätta om ämnet i förväg sade vi bara att det var ”en uppsats i 

mediekommunikationsvetenskap om upplevelsen av en händelse/mediehändelse”. Ämnet höll 
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vi för oss själva så långt det gick eftersom vi ville att respondenterna skulle vara blanka fram 

till det att intervjun startade. I anslutning till träffarna bjöd vi på kaffe och bullar. Samtliga 

deltagare ombads även fylla i ett frågeformulär innefattande demografiska uppgifter, mest för 

att kunna upptäcka tendenser och likheter eller skillnader mellan respondenterna som 

eventuellt beror på andra saker än deras kön och ålder. Under intervjun fungerade en av oss 

som moderator och en av oss som assistent. Assistenten skrev minnesanteckningar, dels för att 

vi skulle hålla koll på vem som sade vad vid intervjun och dels för att markera när det 

uppkom något av värde. 

När ljudbandspelaren var påslagen inledde moderatorn med en öppen fråga om vad 

informanterna mindes av självmordsbombningen i Stockholm i december 2010. Frågan avsåg 

att stimulera deltagarna att reflektera över händelsen och med egna berättelser beskriva sina 

upplevelser. Moderatorn var passiv och avbröt bara om diskussionen avvek från ämnet, om 

förtydliganden var önskvärda eller för att ställa följdfrågor samt leda in informanterna på nya 

teman. Utöver ingångsfrågan diskuterades hur respondenterna tagit del av 

medierapporteringen från händelsen, vad de har för personliga uppfattningar om händelsen 

och vad de tycker om medierapporteringen från händelsen. Respondenterna fick även ta del 

av två artiklar, ett så kallat stimulusmaterial
60

, som de funderade över och diskuterade 

tillsammans. I slutet av fokusgruppsintervjun hade respondenterna möjlighet att göra tillägg 

av sådant som inte kom fram under intervjun, för att eventuellt få fram spontana känslor, 

åsikter eller uppfattningar som vi inte lyckats fånga med hjälp av våra frågor. Efteråt skrev vi 

själva ut intervjuerna, ord för ord. Eftersom vi fokuserar på innehållet och inte språk eller 

interaktion i sig valde vi att inte skriva ut till exempel inandningar eller pauser.  

 

4.4 Validitet och reliabilitet  

Eftersom kvalitativa studier går ut på att tolka analysmaterialet krävs en viss förförståelse för 

ämnet. Trots att studien är subjektiv på det viset att det alltid är ett subjekt (forskaren) som 

tolkar inom dennes förståelseramar, så ligger inte fokus på forskarens personliga tolkning 

vilket innebär att studiens tillförlitlighet inte hotas.
61

 Det finns alltid en möjlighet att resultatet 

av tolkningen skulle blivit annorlunda om en annan forskare tolkar materialet men genom att 
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vara öppna för olika tolkningar, vara kritiska till eventuella fördomar hos oss själva, vara 

konsistenta och påvisa genomskinlighet i vår studie anser vi att vår studie ändå lever upp till 

hög tillförlitlighet.
62

 Genomskinligheten skapar vi genom att fullständigt redovisa hur vi gått 

till väga i våra analyser, hur vi tolkat materialet samt använda oss av många citat i vår 

resultatredovisning. 

Något som är betydande för studiens giltighet är att respondenterna verkligen säger vad de 

tycker och inte bara för att det ska passa intervjusituationen.
63

 Detta har vi bland annat försökt 

motverka genom att använda oss av respondenter som sedan tidigare är bekanta med varandra 

och att genomföra intervjun hemma hos någon av dem eller på en arbetsplats, alltså i en för 

dem trygg miljö. På så vis är de mer bekväma att tala med varandra. Risken finns dock att det 

sedan tidigare finns roller inom grupperna, till exempel en ledarroll, och att vissa ämnen tas 

för givna och således aldrig tas upp.
64

 Vi har därför valt att medvetet välja bort tydliga 

maktskillnader i grupperna för att göra dem mer jämställda. Vi ville till exempel inte att en 

förälder och sitt barn eller en chef och en anställd skulle vara i samma fokusgrupp. För att få 

ta del av allas uppfattningar och synpunkter frågade vi någon av respondenterna specifikt om 

vi märkte att denne höll sig i bakgrunden eller om någon annan respondent tog över 

diskussionen. Ett metodproblem i vår studie är att minnet på sikt falnar och eftersom 

terrordådet inträffade i december 2010 och fokusgruppsintervjuerna ägde rum cirka fyra 

månader efter finns chansen att respondenterna glömt delar av händelsen. Detta var vi 

medvetna om och valde därför att använda oss av ett stimulusmaterial
65

 för att färska upp 

minnet hos respondenterna. Vid intervjutillfällen finns det också alltid en chans att 

respondenten svarar på ett visst sätt om frågorna är ledande. Hade frågan varit formulerad på 

ett annat sätt kanske svaret hade sett annorlunda ut. För att undvika ledande frågor utvecklade 

vi därför en intervjuguide med enbart öppna frågor som finns bifogad i slutet av arbetet.
66

  

Eftersom det här inte är en omfattande studie kan vi inte generalisera våra resultat till en 

större population. Istället ser vi denna studie som en hypotesgenererande forskning, vilket 

innebär att vi inte har anspråk på att dra några generella slutsatser – vi vill istället se studien 

som ett tillskott till den forskning som redan finns samt vara till grund för vidare studier. 
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5. Resultatredovisning och analys 

När vi transkriberade materialet genomförde vi, för att underlätta läsningen, en lätt redigering 

där vi översatte talspråk till skriftspråk. När vi nedan refererat till respondenterna har vi gett 

varje grupp en bokstav
67

 varav varje person inom dessa grupper fått en siffra från ett till tre 

där den yngsta personen utgör nummer ett och den äldsta personen utgör nummer tre.     

    

5.1  Vilka känslor framkallar/framkallade händelsen hos respondenterna? 

5.1.1 Resultat och Analys 

Under gruppintervjuerna kunde vi skönja tendenser till någon form av retroaktiv rädsla - där 

respondenterna funderar på och oroar sig över vad som hade kunna hänt den elfte december 

2010. De diskuterar och reflekterar över saker som det hade ju kunnat vara hur mycket folk 

som helst där och vad skulle ha hänt om han lyckades. En av respondenterna konkretiserar 

detta genom att säga: 

3:  Man tänker ju, tänk om det hade blivit så… Det hade ju kunnat bli någonting 

man alltid kommer ihåg, den elfte december, det hade ju kunnat vara en stor 

sorgdag för Sverige. Det hade ju kunnat förändra väldigt mycket tror jag. 

(En kvinna, grupp A) 

Flera grupper (A, B, D och E) diskuterar känslan av att inte kunna gå säkra längre. De 

uttrycker en oro över att gärningsmannen kan vara vem som helst och en känsla av att man 

kan ju inte skydda sig mot en händelse som denna. Två av de intervjuade männen nämner 

köpcentrum eller tågcentraler som potentiella platser för ett terrordåd medan en av kvinnorna 

säger att den egna gården/uteplatsen lika gärna skulle kunna vara i riskzonen.   

2:  /…/ Det är ju lite obehagligt just att det är mycket tunnelbanor och där det rör 

sig mycket folk, så man kan ju inte skydda sig på något sätt utan… Ja, där rök 

några. Nej, det är lite obehagligt på det sättet tycker jag.  
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1:  Ja, precis. Alltså har du otur och är på fel plats vid fel tillfälle. Då kan det ju 

vara kört.  

(Två män, grupp B) 

3:   /…/ Sedan kommer jag ihåg att jag tänkte att det var mitt bland där alla 

handlade julklappar och sådär. Det hade ju kunnat vara hur mycket folk som 

helst där, som hade kunnat bli skadade och dödade.  

(En kvinna, grupp A) 

Respondenterna uttrycker ett obehag över att terrorismen nu kommit närmre dem själva. En 

kvinna (grupp A) säger att Det känns mer farligt för oss nu och en annan person ur samma 

grupp säger att Det är lite läskigt för att det är så välbekant. Just Drottninggatan i Stockholm 

liksom. På frågan om vad respondenterna känner när det händer en sådan här sak svarar en av 

respondenterna:  

3: Ja, alltså lite skräck så där vet du. En hotad känsla 

(En man, grupp F) 

Känslorna inför själva självmordsbombaren är spretiga och skiljer sig åt hos respondenterna. 

Många försöker sätta sig in i hans situation samt känner sympati/empati med de anhöriga.  

1:  Ja, jag tyckte synd om familjen… 

2:  Ja, för det är ju de som får stå ut med det efterkommande. Han är ju död nu 

liksom, han lider ju inte av det… 

3:  Nej, men om det är så, att de hade ett bra äktenskap och barn och sådär, då är 

det ju fruktansvärt att han kan göra så mot dem. 

(Tre kvinnor, grupp A) 

2: (…) Det sorgligaste var nästan hans familj, när de kom ut i medierna så kändes 

det ändå ganska ärligt från dem att de var så förvånade, att de var så ledsna, så 

jag tyckte synd om dem. 

(En man, grupp D) 
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Vissa har svårare att förstå. Några grupper (B, D och F) uttrycker istället ilska och ger 

självmordsbombaren epitet som egoist, klant och klåpare, medan en del respondenter försöker 

analysera sig själva och varför de känner som de gör: 

2: Jag tror att en stor del av det här handlar om att inte förstå. Alltså, man kan inte 

förstå tankesättet. Jag menar, hur går det till att man får de här tankarna att 

spränga skiten ur sig själv och andra? Den känslan, att inte förstå, ger en rädsla 

tror jag. Om det kan hända vem som helst runt omkring, då är ju allt osäkert 

helt plötsligt. Från att ha ett ganska normalt samhälle, att träffa folk och okända 

människor på gatan, så blir de potentiella mördare. Mitt bland oss. 

(En man, grupp D) 

Samtidigt uttrycker alla respondenter någon form av distansering till eller likgiltighet inför 

händelsen. Många säger att det var otäckt och att de blev berörda precis när det hände men att 

de inte går runt omkring och tänker på händelsen i dag. Ett par av respondenterna sade att de 

helt hade glömt bort det inträffade innan de blev påminda vid intervjun. Men mestadels verkar 

det handla om att de helt enkelt inte orkar engagera sig i händelsen, för sin egen skull.  

Detta, att människors engagemang tenderar att blekna och bli utbytt mot känslotrötthet, har 

blivit bekräftat i flera andra studier
68

 - de orkar helt enkelt inte ta till sig mer bedrövelse.  

1:  /…/ Jag orkar inte läsa om elände hela tiden, det känns jättejobbigt. 

3:  Man har ju som en skyddsmur omkring sig. 

(Två män, grupp F) 

2:  Men jag har lite svårt att ta till mig i alla fall. Jag tänker att, ja ja, det var en 

engångsgrej. Att det inte kommer hända igen. Det är lättare att tänka på det 

sättet än att ta till sig… 

(En kvinna, grupp A) 

3:  /…/ Ja, men att det här kan hända här liksom. Jag tror inte vi ser, vill se liksom, 

att det faktiskt händer liksom. Det är nog faktiskt många som stänger av bara för 

att det är otäckt, för det är nog väldigt svårt att ta till sig liksom… 
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(En kvinna, grupp C)  

1: Jag kan känna mig rädd när jag sitter hemma och tänker på det men inte när jag 

väl är ute, då glömmer jag bort det. Nej men ja, lite misstänksam har man väl 

blivit. Jag kan titta på folk när man åker tunnelbana och så. 

(En man, grupp D) 

En annan känsla som återkommer i varje grupp är lättnad. De känner lättnad över att det inte 

hände något mer och att ingen dog förutom han. Med tanke på vad respondenterna tror var 

självmordsbombarens uppsåt (att alla bomber skulle detonera) tycker de ändå att det gick bra. 

Att det kunde ha blivit så mycket värre. 

 

5.1.2 Sammanfattning 

Respondenternas tolkningar och upplevelser av händelsen låter sig inte summeras på något 

enkelt sätt, eftersom varje individ rymmer ett helt spektra av känslor och tankar. Men 

eftersom vi sökt efter mönster då vi analyserat kan vi sammanfattningsvis dela in de känslor 

som kommit till uttryck under intervjuerna i fem kategorier: ”Oro/rädsla”, 

”Medkänsla/sympati”, ”Distansering/likgiltighet”, ”Ilska” och ”Lättnad”. Respondenterna 

känner en retroaktiv rädsla där de oroar sig för vad som hade kunna hänt istället för att vara 

rädda för vad som faktiskt hänt. Samtidigt uttrycker de en oro över att inte kunna gå säkra 

längre och känner obehag inför att terrorismen kommit ”närmre” efter händelsen. Känslorna 

inför självmordsbombaren är fördelade mellan att antingen sympatisera och känna 

medlidande med familjen eller också ställa sig oförstående och istället bli arg eller skadeglad. 

Samtidigt uttrycker alla respondenterna någon form av distansering inför händelsen – de orkar 

inte ta till sig det och säger att de inte går runt och aktivt tänker på vad som hänt.  

 

5.2 Skapas ett ”vi och dom” genom den specifika händelsen och i så fall hur? 

5.2.1 Resultat och analys 

Många av respondenterna uttrycker en stark och olustig känsla över det faktum att terrorismen 

nu kommit till Sverige. Det första som slår majoriteten av respondenterna då ämnet kommer 
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på tal är att en sådan sak inte bör hända i deras hemland. På detta sätt sätter de in sig själva i 

sammanhanget ”nationen Sverige” varav man kan skönja ett tydligt ”vi”.  

1:  Ja, men det var väl just det… Att det kan hända i Sverige också. Liksom, det har 

ju smällt över allt annars runt om i världen, men att det verkligen kan hända här 

också. Det var litegrann det som fastnade för mig. 

2:  Jo, men just att det har hänt i Sverige kanske ändå gör att man tänker att det kan 

hända här också… Innan har man ju mer tänkt New York, England, London, 

eller såhär riktigt stora städer… Men nu har det kommit närmre… 

(Två män, grupp B)  

3:  Att nu är det i Sverige också. Terrorismen. 

 1:  Ja, hur fan kunde det hända i Sverige… och varför? 

 (Två män, grupp E) 

1:  Jag tänkte nog bara ‟inte här, inte här, inte här‟. 

2:  Ja, så tänkte nog jag med, inte här, inte i Stockholm. Så tänkte jag. 

3:  Ja, alltså, man hör ju om terrorister överallt men inte riktigt här… 

(Tre kvinnor, grupp E) 

En del för resonemang om ett oskyldigt Sverige och romantiserar eller näst intill glorifierar 

landet. Respondenterna identifierar sig med det ”svenska” och i kontrast till det svenska 

”vi:et” uttrycks ett utländskt ”de”.     

3: De följer ju en helt annan logik i uppväxten… Däremot, någonting jag har ännu 

svårare att förstå är väl kanske när det är mer… /…/ Just de här personerna som 

man upplever som ”från väst” då, inte från mellanöstern, utan kommer kanske 

från Sverige eller USA och ändå har en stor del i det samhället men ändå kan 

påverkas till den graden… Då är det lite svårare att förstå. 

(En man, grupp B) 
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3:  Jag tänker ändå att det aldrig skulle kunna vara någon med svensk bakgrund. 

Det kanske är konstigt att tänka så men, jag tänker att det måste vara någon med 

utländsk bakgrund. Någon från mellanöstern eller så… 

(En kvinna, grupp A) 

2: Jag menar, nu hade vi till och med terrorism i Sverige. Och så får man ju tänka 

på att det var ju där i juni, juli, då hade vi haft kungabröllopet och liksom ”Åh, 

titta, vad gulligt det är i Sverige”. Åh, det är så fint, och det sändes över hela 

världen och så… För ja, Sverige är ju ändå ett ganska… gulligt land, liksom. 

(En kvinna, grupp C) 

2: För det här, att han heter Taimor, det är ju liksom, det tror jag att alla visste 

redan spontant att det här har kopplingar till, ja, nu var det ju Mellanöstern och 

han har förmodligen utländsk härkomst. Det tror jag liksom är 

ryggmärgsreflexen på många är så därför är det är väntat när man läser det och 

därför spelar det inte så stor roll för mig att man skriver ut namnet för det 

kanske bekräftar det många redan kände. 

(En man, grupp E) 

Vid frågan om vad respondenterna vet om självmordsbombaren är det många som spontant 

svarar att han hade utländsk härkomst, till exempel Han hade väl utländsk bakgrund? eller 

Men han var ju inte svensk. Grupperna E och F menar att de skulle reagerat annorlunda om 

självmordsbombaren varit en ”svensk” man med ett klassiskt svensk namn.  

1:  /…/ Hade det varit Lars Karlsson som hade stått där så hade man blivit ännu mer 

förvånad /…/ 

(En man, grupp F) 

3: /…/ Precis, så det är ju lite förutfattade meningar men här fick man ju verkligen 

svart på vitt att det är en utländsk och på något vis kan det kännas rätt så skönt 

att det inte var en svensk. Fast han är ju svensk den här också fast… 

1: Ja, han är ju svensk så det är ju fel att säga så, men om det hade stått ”Olle 

Svensson hade på sig tillräckligt för att spränga hela Stockholm”. 
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2: Det hade inte varit så roligt. 

1: Tyvärr tror jag kanske att det är lite ”åh, Olle Svensson, nej liksom”. 

(Tre kvinnor, grupp E) 

Samtidigt finns en motsägelse där många respondenter är medvetna om sina egna fördomar 

och antyder på att de skulle resonerat annorlunda om det vore någon svensk som blivit 

”dragen över en och samma kant”. 

2:  Hade det varit en kvinna från Örebro så hade jag ju inte tänkt att ”men gud, alla 

kvinnor från Örebro”.  

(En kvinna, grupp C) 

2: /…/ Det känns ju som det blev kollektivt över hela världen, i Europa och allting 

också, att det blev mer koll på de som såg ut på ett visst sätt. Det skulle man ju 

inte tycka vore så kul själv. Liksom, alla blonda tjejer som är 1,60 lång, dem tar 

vi in... Det är ju en jättekonstig grej. 

(En kvinna, grupp A) 

1: Det är ju som att alla som går på fotboll ska vara huliganer men det kanske är en 

procent som är bråkstakar, det innebär ju inte att alla på läktaren vill slåss. 

(En man, grupp F) 

1: /…/ Det som jag tycker är så tråkigt i det där är att det drabbar så himla många. 

Om det är några få extremister som utför någonting, då får hela muslimska 

befolkningen skit för det.  

(En man, grupp B) 

Trots att inte terrornätverket al-Qaida tagit på sig terrordådet i Stockholm kopplar många av 

respondenterna spontant självmordsbombaren till gruppen. Precis som det framkommit i 

studien ”Framing Islam”
 69

 skulle detta kunna tyda på ett ”vi och dom”-perspektiv. Enligt 

deras studie framställs gärningsmannen ofta som en del av något större (till exempel ett 

organiserat terrornätverk) om han har utländsk härkomst, medan en inhemsk gärningsman 
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istället ses som en mänsklig varelse med till exempel psykiskt sjukdom. På detta sätt görs de 

utländska gärningsmännen till ett framtida hot mot nationen och en del av ett ”hotfullt dem”. 

1:  Det var väl någonting… Var det inte al-Qaida? Nej, men något sådant där. Har 

för mig det. 

(En man, grupp B) 

2: Det är väl est därifrån det har kommit… Alltså, hela al-Qaida och liksom alla 

sådana nätverk är ju grundade där…  

(En kvinna, grup A) 

3: Ja, de flesta av attackerna har ju ändå någonting med typ al-Qaida att göra, om 

de nu ska ge igen för någonting eller om det är någon hämnd för någonting.  

(En kvinna, grupp E) 

2: Ja, jag tror att när det gäller självmordsbombare och sådana saker så tror jag att 

man ser det som ett fenomen som är väldigt kopplat till exempelvis al-Qaida 

idag i världen och då är det ju ingenting som vi spontant känner oss hemma med 

och tror att vi ens har här i Sverige, utan då gör du en utländsk koppling direkt 

automatiskt. 

(En man, grupp D) 

Precis som både Said och Kamali bekräftat
70

 tillskrivs ”de andra” både verkliga och inbillade 

egenskaper som gör ”oss” till en bättre art och kultur. Respondenter i flera grupper antyder att 

personer från andra länder eller kulturer tänker annorlunda och ser på saker på lite 

annorlunda sätt.  Här diskuteras kontrasten mellan ”det svenska lugnet” och det ”utländska 

temperamentet”: 

1: Nej, jag förstår inte varför folk måste vara så arga på saker och ting och osams 

om allting och att det är orättvisor.  

2:  Fast så har det ju alltid varit i alla andra länder, vi har ju inte haft så här.  

1:  Men så är ju inte vi vana vid här. 

                                                           
70

 Kamali och de los Reyes, s. 40  



23 
 

3:  Nej, här är det ju lugnt och tryggt. 

2:  Ja, Sverige är ju Sverige då. 

(Tre kvinnor, grupp E) 

3: Sedan vet jag inte om det här är en kultur… Liksom, en kulturkrock… Jag vet 

inte alls om det här är ett fenomen som liksom har kommit på senare år. Det här 

kanske har varit vanligt länge i andra kulturer? Så det kan ju bara vara någonting 

som är väldigt främmande för oss. Här i Sverige. Såhär gör man inte liksom… 

 (En kvinna, grupp C) 

Vår tolkning är att detta är ett annat sätt att distansera sig på. Genom att applicera ett vi-dom-

perspektiv där den andres kultur, temperament eller livsstil avhumaniseras hittar man ett sätt 

att inte låta sig beröras. Detta går således ihop med känslan av att inte orka ta till sig. 

 

5.2.2 Sammanfattning 

Resultatet visar att det skapas ett ”vi och dom” genom att respondenterna sätter in sig själva i 

sammanhanget ”nationen Sverige” och därmed tar avstånd från ett utländskt ”dem” och de 

egenskaper som påstås komma med dem. De tycker inte att fenomenet terrorism hör hemma i 

Sverige och menar att det är sådant som bara händer i andra länder. Som kontrast beskrivs det 

egna landet som tryggt, gulligt och oskyldigt. Det resulterar också i ett ”vi och dom” då 

respondenterna genast drar slutsatsen att självmordsbombaren är av utländsk härkomst och 

utesluter möjligheten att han skulle kunna vara svensk. Respondenterna identifierar sig med 

det ”svenska” och tycks vilja försvara Sverige och sin svenska identitet/etnicitet. Samtidigt 

finns en medvetenhet om de egna förutfattade meningarna där de tycker att det vore konstigt 

om man generaliserade någon grupp svenskar på samma sätt. Respondenterna gör också 

spontana kopplingar mellan terrordådet och al-Qaida, vilket skulle kunna tyda på ett ”vi och 

dom” eftersom det terrornätverket inte hade någonting med händelsen att göra. 
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5.3 Kopplar respondenterna ihop terrorism med religion och i så fall hur? 

5.3.1 Resultat och analys 

En del respondenter kopplar automatiskt ihop terrorism och självmordsbombning med 

religion, främst islam. När vi till exempel frågade hur de upplever terrorism och 

självmordsbombning refererade de direkt till saker ur den islamiska tron: 

1: Ja, det är lite intressant hur man lyckas övertala en människa att man ska 

bomba sig i Allahs namn. 

2: Ja, man undrar var de får sin drivkraft ifrån? Liksom, ja, men då ska man få 

leva ihop med 56 oskulder eller vad det är… Ja, vart står det någonstans? Eller 

liksom, hur får man ihop det?  

 (Två män, grupp B) 

3:  De tror väl att de kommer att återfödas. Att de liksom gör någonting bra. 

 (En kvinna, grupp A) 

1:  Ja, de blir som några små helgon när de tar livet av sig själva sen. De tycker väl 

tydligen att det är okej att offra sig själv… /…/ 

(En kvinna, grupp E) 

Några respondenter använder religionen som en direkt förklaring till varför bombdådet 

inträffade. De reflekterar inte över att en gärningsman kan vara religiös men ändå utföra 

brottet av andra anledningar . Detta skulle dock kunna förklaras med att självmordsbombaren 

själv gick ut med ett meddelande där han drog religiösa kopplingar
71

, även om de själva 

påstod att de inte kunde minnas att de tagit del av det. 

3: Men var han muslim eller? 

1: Ja, det hade väl något med muslimerna att göra. 

(Två kvinnor, grupp E) 

2: Ja, men, jag tänker muslimer och… Eller ja, inte alla muslimer. Men 

fanatikerna eller de här extremisterna. /…/ Jag blev nog lite skraj och tänkte att 
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”oj, är de här nu och härjar?”. Eller ”Är vi osams med muslimerna”? Mer så 

liksom… Är de ute efter oss? 

(En man, grupp B) 

Som motvikt finns det respondenter som drar andra kopplingar än religion till 

självmordsdådet, till exempel psykisk sjukdom. 

3: Nej, han var sjuk… Det tror jag var bakgrunden. Jag tror inte det så mycket 

mer. Det är den tanken jag får och jag tyckte att det var så man upplevde det 

när jag läste om det också… Jag tror inte att det var en jättelångsiktig plan och 

att han hade några tankar med det, utan jag skulle nog säga att det var en 

galnings verk. Fast det är ju en spekulation då men… 

 (En kvinna, grupp C) 

2: /…/ det kändes mer som om han hade fått en jävligt dålig idé och sedan 

genomförde han den. 

 (En man, grupp D) 

3: /…/ Jag har ju svårt att tro att islam i grunden var för terrorism på det sättet 

utan det här är ju en tolkning som några adhd-personer, eller någonting sådant 

där, har kommit på själva på grund av fattigdom och orättvisor i världen… Så 

är det lätt att piska upp stämningen och hitta människor som är beredda att gå i 

graven för någonting… /…/ 

 (En man, grupp F) 

Ofta går relationen mellan religion och terrorism ihop med skapandet av ”vi och dom”. När 

betydelsen av vilket typ av namn förövaren har diskuteras säger en kvinna (grupp E): Tänker 

man inte mer att de ska ha sådana här långa rockar, såhär som man ser de här talibanerna, 

lite mer så. De respondenter som drar tydliga automatiska kopplingar resonerar även själva 

över varför de gör det och analyserar den egna identiteten, vilket tyder på en viss reflexivitet.  

1:  Jag tror att många tänker att alla muslimer, de är terrorister.  

2:  Jag tror mest att man inte tänker så långt… Liksom: ”Ja, men det är ju de där, 

dem gör ju bara dumma grejer”. 
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(Två kvinnor, grupp C) 

 

5.3.2 Sammanfattning 

Respondenternas uppfattningar kring relationen mellan terrorism och religion är komplexa - 

vissa drar tydliga kopplingar medan andra inte alls ser sambandet. Vissa associerar terrorism 

och självmordsbombning med religion, främst islam, och till och med använder religionen 

som en förklarning till bakgrunden av dådet. När de talar om människor med ursprung från 

Mellanöstern pratar de om dem som ”muslimer”, alltså efter deras religion och inte efter den 

geografiska plats de kommer ifrån, vilket är ungefär som att kalla alla européer för ”de 

kristna”. Andra tror inte alls att terrordådet har med religion att göra, utan gör andra 

kopplingar, som till exempel att självmordsbombaren var psykiskt instabil. 

  

5.4 Vad har medierna haft för roll i formandet av respondenternas 

uppfattningar? 

6.4.1 Resultat och analys  

De flesta respondenterna hade först fått reda på nyheten genom medier som Aftonbladet eller 

Expressen, Nerikes Allehanda och Nyhetsmorgon. En respondent hade läst om händelsen på 

text-tv och en annan hade fått reda på det genom en länk på Facebook. Vi kan således dra 

slutsatsen att de första intrycken av händelsen kommer från medierna. När vi frågade 

respondenterna vad de själva tror att deras uppfattningar kring terrorism grundar sig på 

svarade flertalet att de tror att medierna haft stort inflytande.   

3:  Ja, det måste ju vara mycket media, tror jag. TV och Internet och… Det känns 

som de vill att man ska bli skrämd. 

 (En kvinna, grupp A) 

1: Det enda sättet att komma i kontakt för mig i alla fall, det är ju genom media… 

Så allt man har hört… Det är ju inte så att man brukar träffa på eller gå på en 

massa föreläsningar och så med terrorister, utan det är väl media då som man 

kommer kontakt med det i alla fall i vardagen…  
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 (En man, grupp B) 

2: Förkunskaper och fördomar. 

1: Ja, det låter väl rimligt. Och media, tänkte jag säga, har väl en del i det också. 

Man läser och ser och hör om andra dåd och så, kopplingar och teorier och så. 

Efter elfte september där så blev det väl en liten terroristboost i nyheterna kan 

man känna, eller ja, i nyhetsrapporteringen.  

 (Två män, grupp D) 

En del respondenter hävdade också att anledningen till att de kopplade ihop islam med 

terrorism var på grund av mediernas rapportering. 

2: Om vi är så fördomsfulla så vi säger att det här är mest förekommande i 

islamistiska kretsar, kan vi säga så? Ja, jag säger det i alla fall… Ja, och det är i 

alla fall vad jag lärt mig genom media att det är. För det är media som lärt mig 

det, så är det. 

 (En kvinna, grupp C) 

1: Alltså, media har ju en jävligt stor roll i att vinkla saker så det är klart att media 

vinklar till att muslimerna vill det här och det här är deras mål, det är klart att 

man blir itutad när man lyssnar och läser vad som sägs. Så den här personliga 

uppfattningen varför han gjorde som han gjorde har man ju ingen aning om utan 

jag får ju liksom sovra bland olika information som kommer från olika medier.  

(En man, grupp F) 

Många respondenter upplever att medierapporteringen kring terrordådet upphörde kort efter 

att det börjat och att det kan vara en anledning till att de inte kommer ihåg så mycket av 

händelsen. Det var också en vanlig förklaring till varför de inte känner lika för händelsen nu 

som de kände då det var aktuellt. Det här tolkar vi är ett resultat av det som kallas ”agenda 

setting”.
72

 Agenda setting är ett uttryck som innebär att de samhällsfrågor som massmedierna 

prioriterar och ger stort utrymme åt också blir de frågor som publiken anser vara viktigast. Vi 

kan dock inte utesluta möjligheten att respondenterna glömt med tiden hur 
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medierapporteringen såg ut (många upplever det som att den pågick under bara några dagar) 

eller att det handlar om ett känslomässigt distanstagande. 

2: Den var väldigt intensiv i början. 

1: Ja, nu hör man ju ingenting… 

3: Jag tycker det tog slut väldigt snabbt. Det kanske bara är någonting jag inbillar 

mig, men jag tycker det var över så fort.  

 (Tre kvinnor, grupp A) 

2: Ja, det hände väl något nytt kanske dagen efter. 

 (En kvinna, grupp E) 

2: Och det dog väldigt fort också. Men jag tror som sagt att om finns inte 

ingredienserna där för media så går det inte att göra någonting och det här var 

inte tillräckligt intressant. Rapport behöver ha visuella bilder, rapport behöver 

att det dog några, inte bara att han dog själv. Annars kan man inte hålla liv i en 

sådan här nyhet i särskilt många dagar. 

 (En man, grupp F) 

1:  Det är väl kanske för att media inte rapporterar så mycket om det heller… Man 

går ju vidare eller vad man ska säga, och om man inte blir påmind om det hela 

tiden så glöms det ju bort. Och så händer det ju massa andra saker i världen. 

 (En man, grupp B) 

Grupp B reflekterade över att de tar händelsen på mindre allvar när de läser om den i vissa 

medier, till exempel kvällstidningen Aftonbladet. De menar att det blir en slags ”Pojken och 

vargen”-effekt
73

 eftersom kvällstidningar ofta har löpsedlar med värdeladdade ord även vid 

händelser som inte är så allvarliga. På så vis tror de inte att händelsen är så allvarlig eftersom 

kvällstidningar ofta använder sig av en ”kaos”- och ”katastrof”-retorik.  

1: /…/Man vet ju själv hur det var egentligen men hur det framstår i media blir 

alltid större… Jag tror det har med det att göra, att så många gånger tidigare har 

media förstorat upp någonting eller visat någonting på något annat sätt och då 
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ligger det kanske underförstått någonstans i bakhuvudet att det är säkert inte så 

allvarligt…  Ja men det här är Sverige, så farligt kan det inte vara. 

3: Men det kändes verkligen som det var någonting som kom från Aftonbladet… 

Just det där att de blåser upp allting och att det ska låta så jäkla mycket allting. 

Alltså, jag tar ju allting de skriver med en enormt stor nypa salt liksom. Alltså, 

i mitt fall har de förlorat allt anseende så hade det varit en annan källa kanske 

artikeln skulle ha påverkat mig mycket… De kan skala ner det… 

 (Två män, grupp B) 

2: Men det känns väldigt typiskt Aftonbladet att överdriva allting till max och 

skrämma folk så mycket som möjligt. Eller liksom, ja…  

 (En kvinna, grupp A) 

Många av respondenterna är mediekritiska och tycks vara medvetna om vilka medel medierna 

använder för att fånga sina läsare.  Men att vara medveten i efterhand är inte nödvändigtvis 

samma sak som att befinna sig i situationen precis då man tar del av nyheten.  

2: Så tiden här är ju väldigt avgörande, alltså för media. Tiden hur länge de kan 

hålla ut. 

1: Och man kan inte hålla ut i media särskilt mycket på något som skulle kunna 

blivit häftigt men inte blev det. Man kan bara krama ur en wetex-trasa en viss 

mängd. 

1:  Men jag tror som sagt att om finns inte ingredienserna där för media så går det 

inte att göra någonting och det här var inte tillräckligt intressant. Rapport 

behöver ha visuella bilder, att det dog några, inte bara att han dog själv. Annars 

kan man inte hålla liv i en sådan här nyhet i särskilt många dagar. 

 (Tre män, grupp F) 

 

5.4.2 Sammanfattning 

För att sammanfatta resultatet/analysen så kan medierna ha en roll i formandet av 

respondenternas uppfattningar, i alla fall om man ska gå efter hur de själva upplever det. 
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Många säger att de inte minns så mycket från händelsen och tror att det beror på att media inte 

hade något intresse av att rapportera vidare om händelsen. Några är mediekritiska och menar 

att de inte tar åt sig av mediebudskapen eftersom medierna ofta tenderar att förstora upp 

nyheter, men om vi utgår ifrån resultaten i de tidigare forskningsfrågorna har medierna ändå 

haft en roll i formandet av respondenternas uppfattningar av händelsen.  

 

6. Diskussion 

Samhället har, enligt teorin om fruktanskulturen, gått ifrån att känna rädsla över själva hotet 

till att känna oro över att till exempel vara i ”riskzonen”.
74

 Detta kan bekräftas av våra 

respondenter då de uttrycker ett obehag över det faktum att ”terrorismen” nu kommit närmre 

dem själva och menar, precis som Furedi påstår
75

, att det inte finns något gömställe för den. 

På så sätt finns det element i hur människor ser på risker och hot som kan tyda på ett 

hotsamhälle. Samtidigt säger sig respondenterna inte gå omkring och tänka på eller oroa sig 

över det i vardagen, vilket inte stämmer överrens med Nohrstedts teori om att ”det är när 

rädslan och ovissheten blir en normalitet som risksamhället går mot hotsamhället”.
76

                                       

Enligt Said har människan alltid delat upp världen i olika regioner genom både verkliga och 

inbillade egenskaper. Han hävdar att Europa är en region och att den viktigaste komponenten i 

den europeiska kulturen är idén om en europeisk identitet som är överlägsen alla andra 

kulturer.
 77

 Respondenterna i denna uppsats tycks ha en romantiserad bild av Sverige och de 

”svenska” egenskaperna på samma sätt som de har en skeptisk inställning mot människor som 

kommer från andra länder, men vi kan inte se någonting som tyder på att denna identitet 

skulle vara europeisk. Det är snarare en fråga om en nationell identitet, där respondenterna 

identifierar sig med den svenska etniciteten. Precis som Kamali beskriver tror vi att det så 

kallade ”vi:et” skapas genom konstruktionen av ”de andra”. 

Enligt Nohrstedt
78

 pekar medierna ut en ”agent” som ansvarig för hotet. Empirin i denna 

uppsats visar att respondenterna refererar till religion som bakgrund till terrordåd samt drar 

likhetstecken mellan terrorism och religion, vilket skulle kunna vara en tendens på att 
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medierna pekat ut ”muslimerna” (som grupp) som ansvariga för hotet. Detta styrks av tidigare 

forskning
79

, där det visats just att muslimer ofta blir porträtterade i samband med ”the war on 

terror”, hot, rädsla och missförstånd. Det skapas också ett ”vi och dom” där respondenterna 

ser sig själva som en del av ”det svenska” medan muslimerna ses som ”de andra”. Precis som 

Kamali säger
80

 verkar andrafiering vara en process som är en del av det så kallade 

nationsskapandet, som en del av respondenternas identitet i termer av etnicitet, men enligt 

Nohrstedt börjar vi också se ”dem” som ett hot mot ”oss”. Detta ställer vi oss ambivalenta till 

då det inte framkommer att respondenterna är rädda för muslimer i allmänhet, utan mer att de 

känner en generell oro över det inträffade. Däremot skulle det faktum att respondenterna hela 

tiden kopplar gärningsmannen till terrornätverket al-Qaida (trots att de inte har något med 

händelsen att göra) kunna tyda på ett konstruerat hot. Detta skulle vara ett intressant ämne att 

göra en kritisk diskursanalys på, det vill säga att undersöka om medierna kopplar händelsen 

med självmordsbombaren 2010 till al-Qaida och vad det i så fall har för konsekvenser.  

Många av respondenterna säger att de inte orkar ta till sig mediernas rapportering och att de 

har svårt att ta till sig händelsen, vilket vi tolkar är en så kallad distanseringsstrategi. Som 

Höijer poängterar
81

, är emotioner involverade i all mänsklig aktivitet, även om de kommer till 

uttryck i olika hög grad i olika situationer. I tidigare forskning inom psykologin betraktades 

emotioner som om de reducerade individers förmåga att tänka rationellt om den sociala 

verkligheten. Idag menar man istället att emotioner är värdefulla verktyg för att tolka olika 

situationer och i själva verket en förutsättning för rationalitet.
82

 Vi menar att 

distanseringsstrategin kanske är en form av att tänka rationellt - att man reagerar med att slå 

ifrån sig för att skydda sig själv – vilket också vore intressant att forska vidare om. 

Respondenterna upplever att medierapporteringen kring terrordådet upphörde kort efter att det 

börjat och att det kan vara en anledning till att de inte kommer ihåg så mycket av händelsen. 

Detta skulle kunna vara ännu en form av distansering och en effekt av teorin om ”agenda 

setting”
 83

. Om medierna slutade rapportera om händelsen relativt fort blev det inte lika 

påtagligt för respondenterna, vilket styrker föreställningen om att medierna selektivt kan välja 

vilka kriser som publiken ska tycka och tänka kring. Några respondenter menade att 

ingredienserna för att följa upp nyheten inte fanns där eftersom det bara var 
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självmordsbombaren som dog. Detta kan styrkas av det faktum att det ofta är fokus på civila 

offer och medlidande i krigs- och terrorrapportering
84

 vilket i sin tur kan ha att göra med 

mediernas kriterier för nyheter (till exempel personifiering, negativitet och kontinuitet)
85

. Var 

händelsen, 2010, inte tillräckligt intressant för medierna att rapportera någon längre tid om?  

Kräver rapportering om terrordåd civila offer? 

Enligt Furedi bygger inte fruktanskulturen på personliga upplevelser utan är sekundära 

erfarenheter, producerade av media.
86

 När det gäller våra respondenter verkar de försöka 

skydda sig mer inför framtida terrordåd än det som faktiskt hänt, vilket gör att man bör fråga 

sig vad som händer med handlingsbenägenheten om något liknande skulle inträffa igen.  

Skulle de fortsätta distansera sig eller skulle oron intensifieras? Skulle kriget börja handla om 

vår rädsla, precis som Jonas Hassen Khemiri skrev i sin krönika som vi refererade till i 

inledningen, och skulle det i så fall gå mer mot ett hotsamhälle då? 
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Bilaga – Intervjuguide 

  

1. Berätta spontant vad ni minns från självmordsbombaren i Stockholm i december 2010. 

 

- Minns ni hur ni först fick reda på händelsen?  

- Var det något speciellt som gjorde intryck på er?  

- Minns ni några speciella bilder eller texten om händelsen? 

- Kommer ni ihåg vad ni kände när ni läste eller hörde om händelsen? 

 

2. Hur har ni tagit del av medierapporteringen från händelsen? 

 

- Följde ni händelsen? I så fall varför? 

- Vilka medier använde ni för att ta del av händelsen? 

- Vad tror ni är bakgrunden till det här terrordådet? 

- Vad vet ni om självmordsbombaren? 

 

3. Vad har ni för personliga uppfattningar om händelsen? 

 

- Om t ex terrorism, självmordsbombningar mm. 

- Vad tror ni era uppfattningar grundar sig på? Förkunskaper, medier eller annat. 

- Har ni diskuterat händelsen med andra personer? Vilka? I så fall, har ni samma 

uppfattning om händelsen? 

- Har någon uppfattning kring terrorism etc. förändrats sedan 

självmordsbombningen i Stockholm?  

 

4. Visa stimulismaterialet (två nyhetsartiklar om händelsen) och diskutera kring dem var 

för sig. 
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- Känner ni igen den här artikeln? Har ni läst den förut? Sett videon? Läst brevet? 

Fäste ni er vid något särskilt då ni tog del av den första gången? 

- Hur upplever ni artikeln? Vad känner ni när ni tagit del av den? 

- Är det någonting i dessa som ni reagerar på specifikt? Känslor?  

 

5. Vad tycker ni om medierapporteringen av händelsen? 

 

- Tycker ni att det rapporterats tillräckligt om händelsen? 

- Fick ni veta det som ni var i behov av?  

- Rapporterade man om rätt saker? Något som fattas? 

- Tycker ni att alla fick komma till tals? 

- Finns det någon skillnad hur du kände för händelsen då det var aktuellt och hur du 

känner nu? Varför? 


