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Abstract:

Syftet med denna uppsats är att skapa en bild av hur Aftonbladet skildrade muslimer i samband med 

attentatet i Stockholm. Efter att ha utfört en kritisk diskursanalys med teoretiska bidrag ifrån Hall 

och Said, gick det att konstatera att bilden av muslimer som Aftonbladet gav var positiv. Den skiljde 

sig nämnvärt ifrån den teoretiska utgångspunkten orientalismen, och även från tidigare forskning 

som gav en betydligt mer negativ bild av muslimer. I Aftonbladet har muslimer fått stor plats att 

uttrycka sitt missnöje. Tidigare studier har snarare visat att tabloidpress begränsat detta utrymme. I 

Aftonbladet har representanter för muslimer gått ut och fördömt attentatet vilket även öppnat en väg 

för muslimer att motarbeta de felaktiga kopplingar som finns till terrorism. Denna möjlighet är av 

yttersta vikt då den på lång sikt kan förändra bilden som finns av muslimer. 

Nyckelord: kritisk diskursanalys, stereotyper, orientalism, dagspress,  muslimer, islam. 
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1. Inledning 

”I’ve made clear, just as President Bush did shortly after 9/11, that our war is 

not against Islam. Bin Laden was not a Muslim leader. He was a mass 

murderer of Muslims.”  (Discovery News, 2011)

Så löd en del av Barrack Obamas tal den 1 maj 2011. Detta var bara några månader efter att läget i 

Sverige förändrades för alltid. Den 11 december 2010, på en bakgata i Stockholm, mitt i julhandeln, 

sprängde en man sig själv till döds efter att först ha sprängt en bil på en annan gata (Aftonbladet 11 

dec, 2010). Inga personer skadades men mannens budskap var klart och tydligt. Det svenska folket 

skulle lida och se sina nära och kära dö som ett straff för att Sverige förnedrade, och förde ett krig 

mot islam. Han uppmanade de svenska muslimerna att ta upp kriget mot orättvisorna och inte frukta 

varken fängelse eller döden (DN, 2010).

”Sluta fjäska och förnedra er själva, för ett förnedrande liv långt från islam” (DN, 2010) hörs mannen 

uppmana på en ljudfil som skickades till flera institutioner i Sverige (DN, 2010). Detta var den första 

självmordsattacken av sitt slag i Sverige, och även om den misslyckades i sitt syfte att döda 

oskyldiga, stod svensk dagspress inför ett, om så omedvetet, avgörande val. Hur skulle händelsen 

rapporteras? Attentatet hade ett klart religiöst budskap, men var det verkligen vad islam stod för 

eller var det resultatet av en ensam mans extrema tankar kring religionen? Genom president 

Obamas tal kan man se att det föreligger ett missförstånd när det kommer till vem, eller vad som 

ligger bakom attackerna. 

President Obama, och president Bush innan honom har försökt förhindra att muslimer kopplas ihop 

med 9/11. Detta genom att markera skillnaden mellan muslimer och de extremister som utförde 

dåden. Det visar sig dock ha hjälpt föga då tidigare studier har bekräftat att attityden mot islam har 

hårdnat, och att islam samt muslimer ofta framställs negativt i såväl dagspress som andra medier 

(Trevino, Kanso & Nelson, 2010). I och med att attentatet i Stockholm är det första att drabba 

Sverige och inträffade nyligen så har relevant forskning om hur muslimer och islam framställs i 

svensk dagspress inte utförts än. Genom att utföra en kritisk diskursanalys är förhoppningarna att se 

vilka omedvetna processer som finns i artiklarna, och även de makt- och dominansförhållanden som 

råder och reproduceras i rapporteringen av muslimer. Detta för att kunna urskilja vad det är för 

naturaliserade betydelser som finns i rapporteringen av muslimer i Aftonbladet.
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1.1 Bakgrund

Den 11 december exploderade en vit Audi på Olof Palmes gata i centrala Stockholm. Några minuter 

senare på Bryggargatan sker ytterligare en explosion och en man hittas död. Vid närmare 

undersökningar framkommer det att den avlidne mannen legat bakom båda dåden. Runtomkring 

mannen, samt fastspänt på hans kropp hittades fler bomber som inte detonerats. Det spekulerades i 

att mannen var på väg in i julhandeln på Drottninggatan eller varuhuset Åhléns (Aftonbladet 11 dec, 

2010). Om han hade lyckats ta sig till de mer folktäta platser och alla bomber exploderat hade 

konsekvenserna blivit betydligt mer omfattande. 

Efter att ett hotfullt meddelande från mannen publicerats i olika medier fastställs det snabbt att 

explosionerna var ett självmordsattentat. I meddelandet som skickades till olika institutioner i 

Sverige, hörs mannen klargöra att attentatet är ett straff mot det svenska folket för de orättvisor som 

enligt honom förekommer mot muslimer i Sverige (Aftonbladet 13 dec1, 2010; Dagens Nyheter 12 

dec, 2010).

Detta var det första självmordsattentatet i Sverige, men i resten av världen har desto fler attacker 

förekommit. Exempelvis det mer omfattande attentatet i USA den 11 september 2001, där tusentals 

människor förlorade sina liv. Följden av attentatet blev att USA förklarade krig mot terrorismen, och 

terroristnätverket al-Qaida som sade sig ligga bakom attentatet (SVT, 2006). I och med al-Qaidas 

starka religiösa utgångspunkt (Globalis, 2010) skapades en rädsla för muslimer och islam. Denna 

rädsla har spridit sig vidare till andra länder världen runt och i dagens läge är attityden mot 

muslimer och islam negativ (Trevino, Kanso & Nelson, 2010; Woods, 2007; Richardson, 2001).

Även om det svenska självmordsattentatet inte har kunna sammankopplats till vare sig al-Qaida 

eller någon annan terroristorganisation (Aftonbladet 13 dec2, 2010)  finns fortfarande det religiösa 

budskapet där. I ljudfilen uppgav även mannen att han hade åkt till mellanöstern för jihad (översatt 

”heligt krig”) och inte för att arbeta som han uppgett till sin familj (DN, 2010). 
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1.2 Syfte och frågeställningar

Syftet med detta arbete är att synliggöra de dominans- och maktförhållanden som förekommer i 

Aftonbladets rapportering  av muslimer och islam, i samband med attentatet i Stockholm, 11 

december 2010.

För att utföra denna studie har tre forskningsfrågor formulerats som studien kommer att utgå ifrån. 

• Hur skildras muslimer och islam i Aftonbladet?

• Hur representeras gärningsmannen och hans handlingar i relation till islam?

• Hur manifesteras förhållandet mellan ”vi” och ”dem” i artiklarna? 

1.3 Uppsatsens disposition

Kapitel ett har efter inledningen presenterat bakgrunden för uppsatsen samt syftet och 

frågeställningarna. Följande kapitel tar upp den tidigare forskningen som är relevant för denna 

studie i fyra olika kategorier; terrorism och dagspress, muslimer och dagspress, islam och terrorism 

samt skapandet av ”vi” och ”dem”. Därefter redogörs de teoretiska ramar som legat som grund till 

denna uppsats. Dessa är stereotyper och skapandet av ”de andra” samt orientalismen av Said (1995). 

I kapitel fyra presenteras de material som ämnas undersökas, följt av den analysmetod som valts. I 

samma kapitel presenteras även de analysverktyg och den analysmetod som tillämpats i analysen. 

Därefter i kapitel fem redovisas resultatet och analysen under de tre forskningsfrågor som finns för 

studien. Slutligen i kapitel sex diskuteras resultatet utifrån tidigare forskning och de teoretiska 

utgångspunkterna. Uppsatsen avslutas med en sammanfattning.
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2. Tidigare forskning

Den tidigare forskningen som finns inom det här området presenteras nedan under fyra punkter. 

Forskningen är uppdelat i; Terrorism och dagspress, muslimer och dagspress, islam och terrorism 

samt ”vi” och ”dem”. 

2.1 Terrorism och dagspress

Studier har visat att ju närmare man befinner sig en plats som har drabbats av ett terrorattentat, 

desto större är oron för att nya attentat ska inträffa. Hur attentaten rapporteras förändras även 

beroende på avståndet till det inträffade. Ju närmare attentatet ju mer känslosamt rapporteras 

händelsen med mer målande och beskrivande journalistik (Woods, 2007).

Enligt Cottle (2009) har terrorn fått ett nytt spelrum genom de olika medier som uppkommit. Då det 

har öppnat upp för en helt ny möjlighet att sprida sin propaganda. Detta sker genom text, ljudklipp 

och filmer, likt det som skedde i Stockholm. Genom den möjligheten har medierna öppnat upp och 

förändrat formen på krig och förflyttat det till stor del ut i medierna. Det är genom dem som krigen 

skapas, till viss del utkämpas och förmedlas (Cottle, 2009 s.110). Detta betyder inte att terroristerna 

inte utför riktiga dåd som genererar i dödsfall, för det förekommer fortfarande, men genom 

medierna når deras dåd och åsikter en helt annan uppmärksamhetsnivå. Medierna används även 

likvärdigt av motståndarna till terroristerna och kriget mot terror har på senare förvandlats till ett 

krig bestående av bilder, ljudklipp och texter som publiceras för att påvisa de två stridande 

partnernas brister (Cottle, 2009 s.122).

Att vinna detta krig av bilder har blivit kritiskt och kan gå hårt åt den som förlorar. I och med att 

samhället har blivit globaliserat och mediatiserat har en helt ny form av transparens trätt i kraft. 

Denna transparens har visat sig både fungera demokratiserande men även tyranniserande och den 

utnyttjas till fullo av båda lägren. Det blir svårare att dölja saker då den nya tekniken har placerat en 

video- eller fotokamera i de flesta händer, något som har möjliggjort att visa verkligheten på ett helt 

annat sätt. Detta missbrukas dock och iscensatt material cirkulerar allt mer av strategiska och 

taktiska skäl (Cottle, 2009 s.122 ).
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Detta har skapat en mycket komplex tillvaro där större delar av krig utkämpas i medierna, och gör 

det möjligt för alla att följa och uppmärksamma. Men i samma stund är det omöjligt att avgöra 

vilka händelser som är riktiga och vilka som är konstruerade av någon part för att vinna ett övertag 

mot fienden (Cottle,2009 s.123).

Det är viktigt för journalister och reportrar att ställa sig skeptiskt till detta krig på terror för att 

förhindra att kriget skenar iväg och för att ha möjligheten att kunna neutralisera de manipulerande 

effekterna av mediatiserat krig (Cottle, 2009 s.125).

2.2 Muslimer och dagspress

Studier visar att muslimer i Storbritannien till stor del är frånvarande i nyheter, och i de fall de är 

representerade är det ofta i en negativ kontext. När muslimer får vara en del av 

nyhetsrapporteringen är det ofta i negativa sammanhang. Inte heller finns muslimer som 

informationsbärare i nyhetssammanhang de är bara ”deltagare” i händelsen och bidrar inte med 

någon information. Sättet att porträttera muslimer på är en produkt, och en bidragande faktor till 

den fortsatta exkluderingen av brittiska muslimer (Richardson, 2001).

Bilden av brittiska muslimer som framkommer i studien är felaktig på flera antaganden. 

Muslimerna ses som ”invandrare” och utländska snarare än britter, oavsett hur länge de har bott i 

Storbritannien. Muslimer är även dåliga på att anpassa sig till det ”kristna sättet”, då de kristna som 

flyttar till muslimska länder anpassar sig till ”deras sätt”, något som Richardson (2001) inte håller 

med om. Det byggs även upp en bild där immigranter utgör ett hot för framtiden och skulle leda till 

höjd kriminalitet. Om muslimer inte erkänns av pressen vid annat än negativa händelser kommer 

inte bilden av dem förändras och det kommer leda till att de inte heller accepteras i samhället 

(Richardson, 2001).

I amerikansk dagspress framställs ofta muslimer som terrorister, extremister, fundamentalister, 

fanatiker och radikaler (Trevino, Kanso & Nelson, 2010) och ord som terrorism, 

bomb/bomber/bombning, kidnappning, lönnmord, mördare, halshuggning, militant och gerilla 

förekommer ofta (Trevino, Kanso & Nelson, 2010). Denna felaktiga bild av muslimer har skapat 

många missförstånd och lett till att muslimer ofta känner sig utpekade och felaktigt dömda 

(Brennen & Duffy, 2003).
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Studier över brittisk dagspress visar att tabloidtidningarna ofta väljer att demonisera hela 

Saudiarabien och kritisera islam och den islamiska kulturen. I de mer seriösa dagstidningarna 

antogs en annan strategi där man istället nedgraderade styrkan i det arabiska samhället i förhållande 

till det västerländska. Men i helhet framställs Saudiarabien negativt i dagstidningar (al-Saud, 2009).

Trots att islam ofta framställs negativt och i negativa sammanhang görs det försök att skapa någon 

slags acceptans genom att representera terrorister som avvikande från islam istället för 

representerande i en politisk åsikt (Featherstone, Holohan & Poole, 2010).

Efter 9/11 ser man i studierna att muslimer framställs mer negativt, men inte deras religion islam 

(Trevino, Kanso & Nelson, 2010). Denna framställning av muslimerna påverkar dock samhällets 

syn på islam och muslimer. Att de egentligen står för universalism, sanningsenlighet, jämställdhet, 

mänsklig värdighet och moral hamnar i skymundan och ersätts med en betydligt mer negativ bild 

(Trevino, Kanso & Nelson, 2010).

Enligt Kumar (2010) finns det fem saker som tas för givet när det talas om islam och muslimer. 

Dessa är att; islam är en monolitisk, sexistisk religion, muslimer är oförmögna att ta till sig 

rationalitet och vetenskap samt att islam är våldsam i sin natur och slutligen att väst sprider 

demokrati medan islam föder terrorism (Kumar, 2010).

Enligt Nohrstedt (2009) fanns det en ökning av positiv rapportering om USA i svensk dagspress 

mellan 2001 och 2003 i samband med 9/11. De framställdes ofta som ”de goda” som drabbats av ett 

terroristdåd. Muslimer å andra sidan, ansågs skyldiga för attentatet och rapporterades mer negativt, 

vilket underminerade deras ställning i media, och resulterade i att de identifierades med ”de onda” 

(Nohrstedt, 2009). Han menar dock vidare att dessa resultat kan vara missvisande då de är tagna i 

direkt anslutning till attacken mot USA, och vid inledningen av kriget mot terrorism. Stödet för 

USA skulle ha kunnat minska i längden som ett resultat av ökad sympati för den irakiska 

befolkningen. Detta skulle kunna vara en följd av att nya arabiska tv-kanaler tagit plats i 

mediesfären (Nohrstedt, 2009).
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2.3 Islam och terrorism

Trots att det inte finns någonting i Koranen som förespråkar heligt krig eller våld (Trevino, Kanso 

& Nelson, 2010), gör många en koppling mellan islam och terrorism. Detta tros bero på tidigare 

händelser där islamistiska grupper har utfört terrordåd, som till exempel bombningen av USS Cole, 

2000. Efter 9/11 ökade rapporteringen av terrorism markant och detta har mest troligen förstärkt 

kopplingen mellan islam och terrorism. Även om artiklar som handlar om terror ofta undviker att 

uttala sig negativt om islam finns där tydliga kopplingar dem emellan (Woods, 2007).

Undersökningar gjorda under mitten av 2000-talet i USA visar att amerikaner tror att islam 

uppmanar till mer våld än vad någon annan religion gör (Woods, 2007). Och även om pressen lyfter 

fram att inte alla muslimer delar den extrema syn som terrorister ofta har, finns dock denna 

koppling mellan islam och terrorism (Featherstone, Holohan & Poole, 2010). Denna koppling blev 

tydlig vid bombningarna i London den 7/7 2005 då man inte visste vilka som utfört dem, men 

genast kopplade samman dem med islam. Detta eftersom man hade 9/11 färskt i minnet och drog 

paralleller därifrån (Featherstone, Holohan & Poole, 2010).

Tyska studier visar att tyskar tror att muslimer är mer aggressiva än kristna, och därför även mer 

benägna till terrorism. Oberoende studier på området visar dock att muslimer inte är mer aggressiva 

än kristna men däremot har de en starkare religiös identitet. Muslimer är heller inte mer stödjande 

till terrorism, men hade en större förståelse för terrorism än kristna (Fischer, Greitemeyer & 

Kastenmüller, 2007).

2.4 Skapandet av ”vi” och ”dem”

I medier förekommer det att det skapas en uppdelning mellan ”vi” och ”dem”. I dessa fall 

symboliserar ofta ”vi” det goda, medan ”dem” syftar på de onda, eller dåliga (Trevino, Kanso & 

Nelson, 2010). När olika grupper framställs som ”de andra” uppstår en speciell ideologisk bild som 

kan odla en fruktan (Brennen & Duffy, 2003).

Detta hände bland annat i USA efter Pearl Harbor då amerikanska japaner blev utpekade och 

identifierad som ”de andra”. När sedan 9/11 inträffade skedde samma sak med amerikanska 

muslimer. Efter att ha sett hur amerikanska japaner blev utpekade fanns det en oro över att det 

samma skulle hända muslimerna. Istället för att framställa muslimer som ”de andra” försöker 

7



pressen inkludera och skapa tolerans för muslimer. Men trots detta blev muslimer målet för 

amerikansk trångsynthet och i många fall ledde det till att amerikanska muslimer stannade hemma 

för att slippa känna sig utstuderad och hotad (Brennen & Duffy, 2003). Rapporteringen av terrorism 

har lett till att muslimer ofta känner sig utpekade och utstuderade på grund av den smala, fixerade 

representationen av muslimer som förekommer i medier (de Nelson, 2008).  Liknande hände efter 

attackerna i London 2005 då självmordsbombarna fick en klar identifikation som ”de andra” eller 

”dem” trots att de var brittiska medborgare (Featherstone, Holohan & Poole, 2010).

Enligt Nohrstedt (2009) fanns det en tendens att efter 9/11 dominerades rapporteringen om 

attacken, och det följande kriget mot terror av amerikanska källor. Detta ledde till att  amerikaner 

representerades som ett ”vi”, och den andra sidan, ”dem” blev muslimerna som delade samma 

religion som terroristerna. Enligt undersökningar av Nord och Strömbäck (2002) verkade det som 

om medvetenheten hos redaktionen hade gått förlorad och amerikanska källor dominerade medierna 

och framställde muslimer som ”desperata, aggressiva och irrationella” (Nohrstedt, 2009). I 

rapporteringen av kriget i Irak syns det även hur amerikanskt lidande får betydligt mer utrymme än 

irakiskt, vidare rapporterades amerikanska dödsfall betydligt mer noggrannare än irakiska som 

rapporterades i grova drag även fast de i antal var betydligt fler (Nohrstedt, 2009).

2.5 Sammanfattning

Terrorism är vida utforskat men det finns en koncentration runt händelserna vid 9/11 (Woods, 

2001). Det finns även europeisk forskning (Richardson, 2001; Fischer, Greitemeyer & 

Kastenmüller, 2007) men ofta är de då sammankopplade med 9/11. Det som framgår av studierna är 

att muslimer skildras negativt i dagspress samt att tabloidpress har en förmåga att skildra muslimer 

mer negativt än seriösare dagspress (Richardson, 2001). Då denna studie utförs på en tabloid 

inriktad tidning är förhoppningarna att kunna urskilja om det finns några likheter i resultatet. Trots 

att inställningen till muslimer är negativ försöker pressen eftersträva en neutralare ton. Detta kan 

bero på att medvetenheten om hur stor del den muslimska befolkningen utgör, har ökat (Kumar, 

2010), eller att man följer en trend skapad av olika opinionsledare. Resultatet är intressant att följa 

upp då det skulle kunna förändra inställningen mot muslimer, något som vore positivt då det finns 

en rädsla bland muslimer för vad dessa attentat ska innebära för dem och deras religion. 
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3. Teoretiska ramar

I detta kapitel presenteras de teoretiska utgångspunkter som legat till grund för denna uppsats. Först 

presenteras Stuart Halls teori om stereotyper och skapandet av ”de andra”. Därefter följer Edward 

Saids teori om orientalismen som är en teori om hur människor från orienten blivit förklarade som 

”de andra” av västvärlden ända sedan orienten började studeras. 

3.1 Stuart Halls syn på stereotyper och skapandet av ”de andra”

En teoretisk utgångspunkt för denna studie är stereotypen. För att förstå stereotyper måste det först 

klargöras vad en ”typ” är för något samt vad skillnaden är mellan typer och stereotyper.

Någon som har formulerat denna uppdelning mellan typer och stereotyper är Richard Dyer (1977). 

Han menar att utan typer skulle det inte gå att förstå sig på omvärlden. Typer gör det möjligt att 

förstå omvärlden, genom att ge ett referensverk som man kan placera olika objekt, händelser eller 

människor i. På detta sätt är det möjligt att förstå vad ett bord är utan att man tidigare sett ett 

liknande bord. Det särskilda föremålet förstås genom den klass det placeras i. (Hall, 1997 s.257).

Om detta överförs på personer så tror man sig veta saker om personer man möter genom den roll de 

representerar. Dessa roller kan vara vad de jobbar med, om de är vuxna eller barn och så vidare. 

Personerna tillskriver dem en tillhörighet i en grupp genom klass, kön, åldersgrupp, nationalitet och 

liknande  kriterier. Det man tror sig veta om personen i fråga styrs utifrån vilka grupper denne 

passar in i. En typ är således en förenklad, okomplicerad, vida känd och minnesvärd karaktärisering 

som delvis är öppen för förändring och utveckling (Hall, 1997 s.158).

Stereotyper å andra sidan består av några få, enkla och minnesvärda samt välkända karaktärsdrag 

hos en person eller en grupp av personer. Stereotyper reducerar en grupp av människors 

karaktärsdrag till ett fåtal grundläggande drag som framställs så pass självklara att de blir till en 

fixerad bild (Hall, 1997. s.258). Vidare gör stereotyper en uppdelning av det accepterade och 

normala från det som inte anses vara normalt och inte heller är accepterat. Detta betyder att 

stereotyper symboliskt sätter en gräns för att exkludera sådant som inte stämmer överens (Hall, 

1997 s.258). Att dela in folk i stereotyper är ett sätt att bevara den symboliska och sociala 

ordningen. Den gör en avgränsning mellan vad som är ”normalt” och vad som anses vara 
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”onormalt” och vad som kan identifieras som ”vi” och ”dem”. Dessa lever inte i en balanserad, 

fridfull samexistens utan det är en pågående maktstrid (Hall, 1997 s.258).

Avslutningsvis menar Hall (1997) att stereotyper har en förmåga att uppstå där det finns en ojämn 

maktfördelning. Makten är således ofta riktad mot den grupp som har blivit exkluderad för att 

behålla maktbalansen. Något som även kan kallas kampen om hegemonin (se punkt 4.2)(Hall, 1997 

s.259).

De är dessa principer som har gjort det möjligt att skapa en bild av orienten som ”de andra”, 

orientalismen som Said förespråkar nedan. Detta har skett genom en representation av den 

orientaliska stereotypen som har lett till att européerna vidhållit makten gentemot orienten (Hall, 

1997).

3.2 Edward Saids syn på orientalismen

Det forskningsområde i vilket väst har studerat orienten i kallas orientalismen. Detta fält har 

studerats flitigt sedan 1700-talen. Bilden av orienten har enligt Said vuxit fram ur ett väldigt 

material som dominerats av rasism och europeisk överlägsenhet. Denna bild har aldrig blivit 

ifrågasatt och inte heller utmanats utan accepterats som den gällande bilden av orienten (Said, 

1995).

Orientalismen är enligt Said (1995) en hegemonisk diskurs som har gjort det möjligt för väst att 

underminera orienten. Detta har lett till att västerländska kulturer successivt skapat en känsla av 

avlägsenhet och en känsla av ”de andra” gentemot mellanöstern. Genom att uttala sig på ett 

nedlåtande sätt om orienten och dess invånare har västvärlden skapat ett sätt att dominera, 

strukturera och känna en makt över orienten (Said, 1995).

Bilden av de som kommer från orienten, ”orientalerna” har konstruerats så att de framställs som 

motsvarigheten till det utbildade och civiliserade Europa. Genom att ställa sig mot orienten menar 

Said (1955) att den europeiska kulturen har vunnit i styrka och identitet. Han anser att orienten 

endast är en social konstruktion som genom orientalisterna har förtryckts och hållits på plats av 

västvärlden och således utvecklats till ett fast synsätt av orienten.
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Orientalerna framställs ofta som blodtörstiga, grymma, sexgalningar utan en uns civilisation. Denna 

bild ska enligt Said (1995 s.286) bygga på rädslan för hotet om jihad och skapat en skräck för 

muslimer (och araber). Det är inte heller endast världsdelen och dess invånare som som får en 

felaktig framställning utan även islam som  framställs som ett primitivt påhitt av en rik affärsman 

som påstod sig vara profet (Said, 1995 s.287). 

3.3 Sammanfattning

Dessa teoretiska utgångspunkter är relevanta för denna studie då den intresserar sig för att se hur 

muslimer skildras i medierna, om det finns någon viss stereotyp som presenteras samt om det finns 

någon tendens att muslimer framställs som ”de andra” i medierna. Stereotyper är enligt Hall (1997) 

ett fixerat sätt att se på människor för att identifiera och reducera deras karaktärsdrag till ett fåtal 

grundläggande drag som framställs som så pass självklara att de blir till en fixerad bild av personen. 

Det är just detta som har hänt med orienten menar Said (1995). Den stereotyp som förknippas med 

orienten är på många sätt felaktig och föråldrad och har resulterat i att Europa och västvärlden 

lyckats dominera orienten genom att ställa sig mot den och framställa orientalerna som lägre 

stående. 
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4. Material och metod

I detta kapitel presenteras först materialet som ska analyseras samt den metod som används för att 

utföra studien. Efter presentationen av materialet följer en genomgång av den metod som tillämpas 

samt de analysverktyg och den analysmodell som använts i studien. Analysmodellen är det konkreta 

tillvägagångssättet för studien och analysverktygen de verktyg som används i studien. 

4.1 Material och urval. 

Första steget i urvalsprocessen var att besluta från vilka dagstidningar materialet som skulle 

analyseras skulle komma ifrån.  För denna uppsats valdes det att använda Sveriges största 

kvällstidning Aftonbladet med 320 200 upplagor (TS, 2011). Vidare valde jag på grund av 

tillgängligheten använda mig utav artiklar som publicerats på Aftonbladets webbplats. Journalistik 

via webben ger specifika förutsättningar i sin utformning och möjligheter till interaktion, något som 

har hafts i åtanke vid utformningen av denna uppsats.

Artiklarna som valdes ut för analysen fanns på sökorden ”muslim” alternativt ”islam”. Endast 

nyhetsartiklar valdes ut för att fånga den allmänna tonen i nyhetstexter och inte en ensam individs 

åsikter som det lätt blir i ledare eller debattartiklar. Artiklarna valdes ut mellan datumen 11 

december till 17 december, 2010. Därefter gallrades artiklarna ur ännu en gång utefter huruvida de 

var kopplade till attentatet i Stockholm samt om de behandlade ämnet muslimer/islam, vilket 

lämnade 12 artiklar. 

Det som kommer att analyseras är själva nyhetstexten och inte eventuella faktarutor och bilder som 

finns i samband med artikeln. Om artikeln är kompletterad med en bild har den räknats med i 

kontexten men inte genomgått en bildanalys utan endast noterat vad den föreställer och om motivet 

har någon betydelse för artikeln.  

Valet att endast analysera nyhetsartiklar och utelämna ledare, kolumner, debatter och liknande 

gjordes för att det är nyhetsartiklarnas anspråk att vara objektiva och opartiska som är intressant.

Att endast analysera artiklar från Aftonbladet har valts för att få en fördjupad bild av hur Sveriges 

största kvällstidning skildrar muslimer. Detta resultat blir inte på något sätt generaliserbart, men ger 

en skarp och enhetlig bild av hur just Aftonbladet väljer att skildra muslimer i samband med denna 

händelse.  Denna begränsning till att endast analysera artiklar från en tidning gör att det går att få en 
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klar bild av hur en av Sveriges mer tabloidinriktade tidning väljer att skildra muslimer, samt hur de 

bygger upp och reproducerar stereotyper i sin tidning.

Att analysera muslimer i samband med denna specifika händelse kan tänkas ge en skev bild av hur 

muslimer skildras i allmänhet. Men det är inte detta som denna studie intresserar sig för, den 

intresserar sig just för skildringen i samband med händelsen för att se hur Aftonbladet väljer att 

framställa de som delar samma religion, i vars namn mannen påstått sig utföra dådet. Det är av 

yttersta intresse att undersöka detta i samband med denna specifika händelse då kvällstidningar som 

Aftonbladet är känd för att ha en mer sensationsinriktad journalistik, något som skulle kunna leda 

till att händelsen beskrivs på ett felaktigt och orättvist sätt (Hadenius, Weibull & Wadbring, 2008 

ss.73-75).  Då den tidigare forskningen har visat att islam har en negativ klang i dagens samhälle är 

det intressant att undersöka om detta stämmer även i Sverige.

Tabell 1: Sammanställning material

Artikelns rubrik Publicerad Antal 
ord

Antal 
bilder 

Bilderna föreställer (faktarutan)

”Det är totalt emot islam” 2010-12-12 277 1 Mannen som uttalat sig i artikeln
Sajterna som inspirerade 

dådet

2010-12-13 374 1 Tower Bridge i lågor – från en utav 

hemsidorna
”En chock för mig” 2010-12-13 267 2 Manifestationen samt ordföranden för 

islamiska förbundet
Familjekillen blev misstänkt 

terrorist 

2010-12-13 2106 8 Gärningsmannen, staden Luton och 

männen som utförde dådet i London
Stormade ut – i ilska 2010-12-14 716 6 Gärningsmannen, några av männen 

som uttalat sig i artikeln, islamiska 

centret, polisens avspärrning kring 

radhuset
Sonen fick heta Osama 2010-12-14 427 1 Gärningsmannen (en faktaruta om 

mannen)
”Detta drabbar alla 

muslimer”

2010-12-14 330 6 Männen som har uttalat sig i artikeln

Arabvärlden fördömer 

terrordådet i Stockholm.

2010-12-15 492 1 Mannen som översatt materialet

Han kom hem – och lurade 2010-12-15 328 1 Familjens lägenhet i Tranås
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alla
Artikelns rubrik Publicerad Antal 

ord
Antal 
bilder

Bilderna föreställer (faktarutan)

Änkan – en gåta 2010-12-15 335 1 Polisen som beslagtar saker från 

mannens hem
Vännerna: Hon mår inte alls 

bra

2010-12-15 393 1 En utav de som uttalat sig i artikeln.

Änkans mormor: Tidningen 

ljuger

2010-12-16 450 2 Morfadern som uttalat sig i artikeln, 

samt ett uppslag från en brittisk tidning. 

4.2 Kritisk diskursanalys

En kvalitativ metod används för denna undersökning. Detta för att den inte intresserar sig för hur 

många gånger ordet ”muslim” eller ”islam” används, utan snarare i vilka sammanhang dessa 

används och vilken bild det ger av dem. Därav har kritisk diskursanalys valts, då det är en 

kvalitativ, textorienterad metod som är till för att analysera språk och makt (Berglez, 2010. s.194; 

Berglez & Olausson, 2008 s. 123). Genom tillämpningen av denna kvalitativa metod är 

förhoppningarna att kunna beskriva ett komplicerat fenomen och skapa en förståelse för hur 

muslimer skildras (Bryman, 2001 ss. 250-268).

Istället för att se texten som en informationsbärare ses den i kritisk diskursanalys som en social 

handling. Man utgår från att sociala relationer inte kan vara neutrala utan styrs av olika konflikter 

och maktanspråk. Det här resulterar i att texter genomsyras av dolda maktintressen och genom att 

bryta ned texten och analysera dess olika delar kan dessa blottläggas. 

Detta maktteoretiska perspektiv är det som skiljer den kritiska diskursanalysen från andra 

diskursanalyser (Berglez & Olausson, 2008). 

Det går med andra ord säga att kritisk diskursanalys intresserar sig för diskurser som ideologier. 

Ideologier är ett komplex av idéer som konstrueras och uppehålls av institutioner. Ideologin 

konstrueras först intellektuellt och förverkligas därefter av olika institutioner samt genom ”rituellt 

beteende i sociala situationer” (Ekström & Larsson, 2000 s.196,197). Ideologikritiken utgår ifrån 

huruvida ideologier produceras och bibehålls omedvetet eller medvetet samt att kritiskt granska 

vilka negativa förhållanden, makt-, dominansrelationer, som finns i samhället och som bibehålls 

14



genom sociala handlingar som språket (Ekström & Larsson, 2000  s. 197). Genom att analysera 

texter och hur de har utformats, går det att avgöra vilka intressen och maktanspråk som kan ligga 

dolda i texten (Ekström & Larsson, 2000. sid. 198). Ideologier är självklara för människor och 

ifrågasätts inte. Dessa har blivit naturliga och det är det enda sätt att se på saker (Ekström & 

Larsson, 2000 s.198).

Ett klassiskt antagande inom den kritiska diskursanalysen är att det finns ett effektivare sätt att 

bibehålla makt än med våld eller tvång. Detta kallas hegemoni och går ut på att istället för att bruka 

våld eller tvång bibehåller makten genom ett organiserat samtycke. Maktförhållandena ska 

uppfattas som så självklara att de inte ifrågasätts, detta sker genom processer av ideologiskt 

meningsskapande som neutraliserar maktförhållandena (Berglez & Olausson, 2008 s.133). 

Genom att analytiskt se vilka omedvetna processer som finns i artiklarna kan makt- och 

dominansförhållanden som råder och reproduceras  i rapporteringen av muslimer blottläggas. Om 

detta lyckas går det förhoppningsvis att urskilja vad det är för naturaliserade betydelser som finns i 

rapporteringen av muslimer i Aftonbladet (Berglez & Olausson, 2008 ss. 122-123).

Hegemoni handlar dock inte endast om dominans utan är även en förhandlingsprocess där 

samförstånd skapas. Det pågår ständigt en kamp mellan olika ideologier då alla vill nå den 

hegemoniska positionen (Berglez & Olausson, 2008 s.133 ; Hall, 1997 s.48). Det finns en möjlighet 

att muslimer förtrycks utan att någon ens reagerar, eller är medveten om detta. Detta sker genom att 

sättet att uttrycka sig om  muslimer är så förfinat och välanvänt, att inga reaktioner uppkommer. 

Dessa har då blivit ideologier och ifrågasätts inte av någon.

4.2.1 Analysverktyg.

I utförandet av denna analys tillämpas ett antal analysverktyg som är hämtade från van Dijk (1988). 

Dessa återfinns i analysmodellen som presenteras i nästa punkt. 

I en nyhetstext finns det en tematisk struktur. Ett tema är de viktigaste punkterna som lyfts fram i en 

text, ett slags fragment ur texten som fungerar som en slags sammanfattning. Ett stycke i en artikel 

innehåller ofta ett tema och dessa anordnas i nyhetsdiskurser hierarkiskt med det viktigaste temat 

först. Denna ordning finns för att en text ofta innehåller flera teman och det finns en önskan att lyfta 

fram de viktigaste först. Det händer även att artiklar som är för långa kapas i slutet, och detta måste 

man kunna göra utan att texten blir förstörd och oförståelig. 
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Varje del av en artikel har olika funktioner. I rubriken finns oftaste de viktigaste teman då den 

fungerar som en sammanfattning för vad  artikeln handlar om. Teman är kritiska för texter, utan 

dessa är det omöjligt att förstå vad texten handlar om. Det är även därför dessa är viktiga att 

analysera. Vilka teman som framkommer i texten säger mycket om vad som prioriteras i texten, vad 

det är författaren till artikeln anser vara det viktigaste som läsaren behöver veta (van Dijk 1988, ss. 

30-44).

Efter att ha kartlagt textens tematiska struktur, en del av makrostrukturen är det dags att gå vidare 

till en analys av den schematiska strukturen. Här försöks det avgöras vad det är som står med i 

artikeln och vad som utelämnats (van Dijk 1988, ss.53-57).

När den schematiska strukturen analyseras fokuseras analysen på de hierarkiskt ordnade 

kategorierna. I en nyhetstext är de viktigaste kategorierna rubriken samt ingressen, dessa 

sammanfattar hela artikeln. En artikel innehåller även en kategori som tar upp den eller de 

huvudsakliga händelser som har inträffat, detta ofta i samband med tidigare händelser eller 

bakgrundsfakta om ämnet (van Dijk 1988, ss.53-57).

Följderna av händelsen rapporteras under konsekvenskategorien, ett kriterie för en artikels 

nyhetsvärde är just hur omfattande en händelses konsekvenser kan tänkas bli. I vissa fall är det 

konsekvensen av en händelse som är det viktigaste i artikeln, då är det konsekvensen som blir själva 

nyheten, vid dessa fall kan konsekvenskategorin hamna på samma plats som de huvudsakliga 

händelserna (van Dijk 1988, ss.53-57).

Vid en viktig nyhetshändelse publiceras ofta respons från de inblandade. Dessa reaktioner, åsikter 

eller tankar presenteras i verbala reaktionskategorin. Vem som får uttala sig och vilka citat som 

väljs har stor betydelse för artikeln och kan tyda på ideologiska strukturer som är i verkan (van Dijk 

1988, ss.53-57).

Avslutningsvis har nyhetsartiklar en kategori som innehåller åsikter eller kommentarer av 

journalisten eller nyhetstidningen. Denna kategori förekommer ofta även om journalister som 

skriver nyhetstexter alltid ska sträva efter att vara objektiv och inte låta sina egna åsikter styra. 

Kommentarskategorin består av två olika underkategorier, utvärdering och förväntningar dessa 

uttrycker dels det som har hänt, vad det har lett till men även vad som förväntas i respons samt vad 
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som borde göras. Dessa kategorier kommer vanligtvis i den följd som har presenterats ovan, men i 

vissa fall skiftar de plats och informationen i de olika kategorierna kan komma i annan ordning än 

den vanligtvis hieratiska beroende på vad det finns för nyhetskriterier i texten (van Dijk 1988, 

ss.53-57). 

I den mikroorienterade analysen analyseras även de närvarande implikationerna som finns i texten. 

Dessa är den information i artikeln som kan ses som överflödig eller onödig. Denna information 

kan medvetet ha uppgetts av journalisten, men oftast är det en omedveten handling som styrs av de 

sociokulturella överenskommelser och rutiner som finns (Bergléz 2010, s.276).

Slutligen analyseras de ordval som utförts i texten, och närmare den lexikala stilen. Den lexikala 

stilen behandlar de ord som har valts, varför de har valts och om det kan ligga någon sociokulturell 

eller ideologisk bakgrund till valet av ord (Berglez 2010, ss.276-277).

4.2.2 Analysmodell

Analysmodellen som har utformat för denna undersökning är byggd på en modell av Bergléz (2010) 

utifrån van Dijk (1988). Denna kompletteras med inspiration från Berglez & Olausson (2008), detta 

för att få en analysmodell som passar denna studie och möjliggör att finna svar på 

forskningsfrågorna.  

1. Nyhetstextens tematiska struktur.

a) Vilket är huvudtemat?

b) Finns det några för studien viktiga sekundära teman?

2. Nyhetstextens schematiska struktur.

a) Vad är det som förmedlas i rubrik och ingress?

b) Vilka aktörer är det som förekommer i texten och vad/vilka representerar de? 

c) Vem tillåts sammanfatta och/eller dra slutsatser kring den aktuella händelsen?

d) Vilka citat har valts ut, samt vilka är det som fått uttala sig?

3. Mikroorienterad analys av nyhetstexten.

a) På vilka sätt involveras nyhetskonsumentens förförståelse och förkunskaper i artikeln?

b) Finns det några implicita eller frånvarande meningar som läsaren förväntas fylla i?

c) Finns det någon typ av information som är underförstådd men likväl nödvändig för att 
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     texten ska bli begriplig?

Närvarande implikationer:

d) Finns det överflödig eller irrelevant information ur begriplighetssynpunkt som texten  

     hade klarat sig utan? Hur ser i så fall denna ut?

Den lexikala stilen:

e) Vilka ord används? Har de någon betydelse?

4.3 Metodproblem

Giltigheten i studien understöds av att den har utgått från syftet med uppsatsen och därifrån valt ut 

relevant analysmaterial och utfört analysen i enlighet med den kritiska diskursanalysen.

En nackdel med att utföra en kvalitativ studie är att de är svårt att avgöra tillförlitligheten i studien 

då det inte förekommer några mätbara resultat. Analysen går heller inte att replikera till fullo, av 

anledningen att det är svårt att vara helt objektiv. Detta gör att studiens resultat skulle få olika 

resultat beroende på vem som utförde det. För att undvika detta problem har samtliga artiklar 

analyserats utifrån samma analysmodell och med samma analysverktyg och resultaten generar alla 

från dessa verktyg, detta ökar öppenheten i analysen och de argument som läggs fram bekräftas 

samtliga med empiriskt material. Analysen har även utförts med en medvetenhet om hur min 

inställning, och förkunskaper kan påverka resultatet, detta för att till den mån det går undvika att 

dessa påverkar analysen. Överlag kommer noggrannhet och tydlighet vara två ledord i strävan efter 

att öka studiens pålitlighet (Bryman, 2001 ss. 257-262).
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5. Resultatredovisning och analys

Analysen har utförts utifrån analysmodellen med hjälp av analysverktygen. Därefter har resultaten 

överförts till flytande text för att sedan i ett sista steg delas upp, omformuleras och presenteras 

utefter  forskningsfrågorna. I och med att detta är en vetenskaplig studie har alla namn uteslutits, då 

dessa ej är relevanta för resultatet. Då gärningsmannen ofta nämndes vid sitt fulla namn i artiklarna 

kommer denne att kallas ”NN” i resultatredovisning och diskussion. 

5.1 Hur skildras muslimer och islam i Aftonbladet?

5.1.1 Situationen för muslimer

Att det finns en negativ inställning gentemot muslimer i samhället bekräftas genom ett uttalande av 

en kvinna som rubriceras som en ”muslimsk kvinna”:

“En muslimsk kvinna som bott granne med NN och hans fru reagerar på 

samma sätt” (Aftonbladet 13 dec5, 2010).

Att denna muslimska kvinna får uttala sig om läget, genom det citat som valts ut kan ses som en 

tendens till att muslimer behandlas illa. Detta lyfts fram i ljuset genom att Aftonbladet låter denna 

kvinna uttala sig om det. Om vi ser till det valda citatet nedan så framkommer det att den 

muslimska kvinnan väljer att uttrycka sig att det kommer bli ”ännu” svårare för muslimer något 

som tyder på att situationen redan är svår för dem. Vidare i den lexikala stilen syns det att hon är 

väldigt noggrann med att klargöra att inte alla muslimer delar samma tankar som gärningsmannen i 

Stockholm och att hon ”aldrig skulle göra något sådant”, något som tjänar i syfte till att göra en 

uppdelning mellan muslimer och mannen som utförde dådet.

”-Det här kommer göra det ännu svårare för oss muslimer. Folk kommer säga 

”Varför kommer ni till Europa om ni inte vill vara här?”, men de måste ju 

förstå att alla är ju inte sådana. De flesta av oss skulle aldrig göra något 

sådant” (Aftonbladet 13 dec5, 2010)
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Om vi ser till andra indikationer i artiklarna om att muslimer redan skulle ha en svår situation kan 

vi finna det i dessa citat:

”De säger; titta på dina bröders och systrars lidande, du ska slåss utomlands” 

(Aftonbladet 13 dec5, 2010).

”För, tre fyra år sedan pratade han väldigt mycket om klipp han sett på nätet 

om vad som händer i Mellanöstern. Sedan lugnade han sig och jag trodde att 

han hade lärt sig hantera det” (Aftonbladet 14 dec1, 2010).

I det första citatet som är taget utifrån en terroristorganisations värvningspropaganda, finns ett 

implicit budskap som är att ”bröder och systrar” syftar på andra muslimer, och att deras lidande 

beror på att de behandlas illa, och att de nu ska slå tillbaka mot dem som behandlat dem illa. Att 

detta citat publiceras i en artikel vars huvudtema handlar om att en vanlig kille förvandlats till 

självmordsbombare kan till stor del ha att göra med att man inom journalistiken vill påvisa att det 

finns en annan sida som stödjer mannens handlingar och som arbetar aktivt för att värva fler till att 

utföra liknande dåd. Något som även bygger en hotbild mot det svenska folket då det finns fler som 

denne man. I det andra citatet syns det i den lexikala stilen, hur denne har valt att uttrycka sig som 

att han trodde att mannen hade ”lärt sig hantera det”. Detta antyder att det sker något felaktigt i 

mellanöstern, men att muslimer har fått lärt sig leva med det. Det finns en felbehandling av 

muslimer, något som är uppmärksammat hos dem, men den vanliga vägen att gå är att låta det vara. 

Detta kan ses som ett försiktigt sätt att uttrycka detta på då det uppmärksammar att muslimer 

behandlas illa utan att journalistiken på något sätt pekar ut något eller någon som den skyldige.

5.1.2 Attentatet och rasism

Artiklarna som har analyserats är inte på något sätt provocerande i den avsikten att de använt sig av 

starka ord eller haft klara rasistiska åsikter, men trots detta uttrycks det en rädsla för att 

främlingsfientligheten ska öka gentemot muslimer och att attentatet ska användas mot dem i 

politiska syften:

”..säger han och berättar att han är rädd att attentatet ska gynna 

Sverigedemokraterna” (Aftonbladet 14 dec3, 2010).
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”Vi ska försöka vända trenden och förbättra islams anseende som nedsmutsas 

av sådana idioter” (Aftonbladet 15 dec1, 2010).

”... tror att politiska extremister nu tar tillfället i akt och utnyttjar bombdåden i 

sin propaganda. -Absolut. Det har de redan börjat göra. Och även om alla som 

vet vad islam innebär också vet att bombdådet inte har något med islam att 

göra, kan det leda till en ökad polarisering i samhället” (Aftonbladet 13 dec4, 

2010).

I dessa citat finns en oro över vad attentatet ska innebära för de svenska muslimerna. I det sista 

citatet ser man även en ledande fråga där Aftonbladet kan tyckas ha en förhoppning om att få ett 

bekräftande svar, där de som uttalar sig är oroliga för följderna efter attentatet. Detta i samband med 

huvudtemat i artikeln, som är att islamiska föreningar fördömer dådet, verkar för att måla upp en 

bild av hur muslimer förtrycks på grund av händelser som denna. I den lexikala stilen går det att 

urskilja hur mannen i citatet väljer att påpeka att islam inte har något med attentatet att göra, något 

som han får att låta som en självklarhet, som något alla borde veta. Här går det att urskilja att det 

kan vara okunskapen om islam som gör att religionen framställs negativt. Enligt mannen som 

uttalat sig skulle alla veta att islam inte har något med attentatet att göra om de bara visste något om 

islam. Att Aftonbladet ventilerar dessa åsikter kan ses som en kunskapsfrämjande handling som på 

lång sikt förhoppningsvis kan bidra till att  förändra synen på islam och muslimer. Rädslan hos 

muslimer kan tänkas ha sin grund i de följder som tidigare attentat av samma karaktär har haft för 

muslimer. 

5.1.3 Islam och terrorism

Att attentatet befaras skada muslimers rykte och anseende framkommer i flera artiklar, och de som 

uttalar sig är måna om att klargöra att mannen som utförde dådet inte bör ses som en muslim och att 

alla muslimer inte delar hans åsikter:

”-Vi sa till honom att vi inte accepterade hans extrema idéer” (Aftonbladet 14 

dec1,  2010).

”-Jag trodde aldrig att han skulle gå till den nivån, jag trodde aldrig att han 

skulle ta till våld alls. Jag trodde faktiskt att jag hade nått fram till honom och 

fått honom att inse att hans åsikter var fel” (Aftonbladet 14 dec1, 2010).
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”-Islam har varit emot sådant här hela tiden, det har inte funnits förrän de 

senaste 40,50 åren” (Aftonbladet 12 dec, 2010).

”Han tror det är jihad, heligt krig, men han skadar alla muslimer i Sverige så 

oerhört mycket genom att göra så här” (Aftonbladet 12 dec, 2010).

I dessa uttalanden ligger fokus i att mannens agerande inte var accepterat bland andra muslimer och 

att han hade en felaktig bild av islam. Detta blir extra tydligt i artikeln ”Det är totalt emot islam” 

(Aftonbladet 12 dec, 2010) vars huvudtema är att islam inte förespråkar våldsattentat. Aktören i 

denna artikel är en så kallad imam (den som står framför, föreståndare), det är han som uttalar sig 

om attentatet och får representera den svenska muslimska befolkningen och den islamiska tron.  Att 

man väljer formuleringen ”Imamen fördömer dådet” som underrubrik kan ses som en framhävning 

av att den som fördömer dådet är praktiserande muslim och dessutom är någon man ska följa. Detta 

kan ha flera budskap, dels kan det vara en uppmaning till muslimer att inte följa i terroristens 

fotspår då denne fördöms av imamen - deras religiösa ledare. Men det kan även vara en klargörelse 

för icke muslimer att självmordsattentat inte är något som förespråkas av muslimer, att deras 

föreståndare fördömer det. Att en hel artikel ägnas åt att den muslimska befolkningen får fördöma 

dådet kan ses som mycket positivt då denna sida, enligt den tidigare forskningen , inte har fått uttala 

sig eller fått chansen att försvara sig (Richardson, 2001). Något som vi kan se att de får hos 

Aftonbladet i flertal artiklar bland annat i Aftonbladet 12 dec (2010) och Aftonbladet 13 dec2 

(2010).

Att det finns en implicit koppling mellan muslimer och terrorism blir självklart då de förkunskaper 

som krävs för samtliga analyserade artiklarna kräver att denna koppling finns. Informationen om 

händelsen minskas snabbt ner till att slutligen endast nämna en viss NN vilket förutsätter att läsaren 

vet att denne NN är mannen som utförde dådet i Stockholm och att dådet påståtts ha utförts i islams 

namn. Vidare är anledningen till att många av artiklarna försöker ta avstånd till händelsen att islam 

inte förespråkar våldshandlingar, något som inte skulle vara nödvändigt om denna koppling inte 

existerade. Så även om Aftonbladet försöker motverka denna koppling genom att låta muslimer 

uttala sig om det inträffade så reproduceras den ändå genom att stor fokus läggs vid den religiösa 

aspekten. 
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5.1.4 Uppbyggnaden av en stereotyp

I artiklarna finns det även en uppbyggnad av en ”extremist stereotyp” som i och med att den är nära 

förknippad, och även tillämpas på muslimer, även blir en muslimsk stereotyp. Detta beror till stor 

del på att extremisterna själv ser sig som muslimer och säger att de utför dåden för muslimernas 

skull. Detta har lett till att en koppling mellan muslimer och extremister uppstått. De kriterier som 

tillskrivs stereotypen är knappast så speciella att det endast är extremister som har dem, utan de är 

mer generella och  kan återfinnas på flertalet människor. Stereotypen byggs upp utav uttalanden 

som indikerar på att detta utseende eller karaktärsdrag är något som man förknippar med terrorister. 

Genom att man i nyhetsdiskursen kan uttrycka sig på detta sättet om ett visst utseende, utan att 

någon reagerar på det, utan snarare håller med, bekräftar att det har förvandlats till en stereotyp.

Stereotypen består bland annat av att mannen ska ha skägg, något som blir extra uppenbart när 

Aftonbladet  gått ut och frågat män med det specifika utseendet om de känner sig uttittade efter 

attentatet och fem av de åtta personer som intervjuats hade någon form av skäggväxt. Denna 

stereotyp byggs på av uttalanden som:

”Vänner beskriver också hur NN lät sitt skägg växa” (Aftonbladet 13 dec5, 

2010).

”-Nej, jag ser mig själv som svensk och är snarare en av dem som reagerar när 

jag ser en skum gubbe med skägg” (Aftonbladet 14 dec3, 2010).

”Jag kan även säga att hade det kommit en skäggig kille här nu och pratat 

konstigt för sig själv, så hade jag sprungit. Men för en vecka sedan skulle jag 

ha kunnat skämta om att vara en självmordsbombare. Det skulle jag inte göra 

nu” (Aftonbladet 14 dec3, 2010).

”När han kom tillbaka hade han låtit skägget växa och han var mycket 

allvarlig” (Aftonbladet 14 dec2, 2010).

Skägget lyfts fram som ett tecken på att mannen blivit allt mer extremistisk, och att män med 

skäggväxt sprider mer skräck än män utan skägg. Värt att notera är dock att det är en viss sorts man 

med skäggväxt som sprider skräck och inte alla män med skägg. Förutom skägg krävs det även att 
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man har det så kallade ”Mellanösternutseendet”:

”-Jag har ett ”Mellanösternutseende” och jag märker att folk blir oroliga nu 

när jag stiger på tunnelbanan” (Aftonbladet 14 dec3, 2010).

Det ges ingen förklaring till hur mellanösternutseendet ser ut utan att läsaren får utgå ifrån mannen 

som anser sig ha detta utseende som finns med på en bild. Via denna bild går det att konstatera att 

mellanösternutseendet grundar sig i att det är ett ”icke-svenskt”-utseende och att det går att urskilja 

en härstamning från mellanöstern, något som i den här kontexten skulle betyda att de är de med 

denna härstamning som blir extremister. Vidare ska han ha en djup religiös tro som ska dominera 

hans personlighet. Dessa extrema tankar tar sitt uttryck i artiklarna genom formuleringar som: 

”På sin egen Facebook-sida har NN också lagt upp en bild som visar en 

islamistisk flagga som har rests över en värld i lågor. På sidan står det att han 

är medlem i gruppen Islamic Caliphate State. En grupp som försöker införa 

islamistiska lagar över hela världen” (Aftonbladet 13 dec3, 2010). 

”Ett tecken på NNs alltmer religiösa livsstil är den kontaktannons som han 

lagt upp på internet innan hans tredje barn föddes. På en dejtingsajt för 

muslimer söker han en andra hustru” (Aftonbladet 13 dec5, 2010).

”-För tre, fyra år sedan pratade han väldigt mycket om klipp han sett på nätet 

om vad som händer i Mellanöstern. Sedan lugnade han sig och jag trodde att 

han hade lärt sig hantera det” (Aftonbladet 14 dec1, 2010). 

Det finns även en föreställning om att det ska gå att på förhand avgöra huruvida någon har tendens 

att bli extremist. Dessa föreställningar tar sin form i att mannens skolkamrater och andra vänner 

menar att mannen inte har visat några tecken på att han skulle förvandlats till extremist senare i 

livet. Detta betyder att extremiststereotypen även består av ett avvikande beteende samt att man ska 

födas som extremist, eventuellt ha en svår uppväxt där man ofta hamnade i trubbel, och vara 

utåtagerande. Detta spelar på våra föreställningar om att extremister skulle vara speciella människor 

som aldrig har kunnat anpassa sig till ett vanligt liv:
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”-Alla är överens om hur NN mognade och blev lugnare under gymnasiet. 

Han gjorde inte mycket väsen av sig och beskrivs som en familjekille. Han 

deltog i fester som de andra tonåringarna och var populär. Många säger att han 

verkade ha gott självförtroende” (Aftonbladet 13 dec5, 2010).

 ”-Han var duktig i skolan och var en bra kille”, ”-Jag märkte aldrig att det 

skulle vara något konstigt med honom” (Aftonbladet 13 dec5, 2010).

Till denna manliga stereotyp har även en kvinnlig byggts upp där man skapat en bild av hur 

mannens fru ska se ut. Denna byggs upp genom uttalanden om gärningsmannens fru, då många som 

uttalat sig spekulerat i huruvida hon var medveten om mannens planer. Det man kan urskilja i 

uttalanden är att hon ska bära huvudsjal eller i andra fall en niquab som är en heltäckande slöja som 

endast lämnar ögonen fria, resten av ansiktet är helt täckt. Hon ska även täcka resten av kroppen 

oavsett om det är varmt ute:

”- Första gången jag såg honom och hans fru hade hon ingen slöja. Andra 

gången runt 2008, när jag såg dem, hade hon det” (Aftonbladet 13 dec3, 2010).

”-Tidningarna har skrivit så konstiga saker om henne. Att hon skulle vara 

fundamentalistisk och bära slöja för ansiktet” (Aftonbladet 15 dec4, 2010).

”-Hon kom hit till Rumänien omkring tiden för terroristattackerna i USA 

2001. Hon insisterade på att bära sin huvudsjal och täckte sina armar och ben 

trots att det var mitt i sommaren” (Aftonbladet 15 dec3, 2010).

”-Han pressade henne och fick henne att bära muslimska kläder” (Aftonbladet 

15 dec4, 2010).

Dessa klädregler för kvinnan, oavsett om de har följts eller inte, är ett vanligt sätt för muslimska 

kvinnor att klä sig. Men i dessa artiklar lyfts det fram som ett tecken på att mannens religiösa 

inställning skulle ha gått till överdrift. Man kan se en tendens till att skapa en stereotyp som är, och 

förblir nära förknippad med muslimer då den, precis som här, ofta tar upp saker som inte är typiskt 

för extremister utan för muslimer.
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Man kan även se en tendens till att framställa kvinnan som underlägsen mannen genom citat som:

”-Hon ville inte inte bli muslim. Han pressade henne och fick henne att bära 

muslimska kläder” (Aftonbladet 16 dec, 2010).

”-Varför? Ja, vad tror du? Jag kunde inte förstå varför han gav sin son det 

namnet” (Aftonbladet 15 dec2, 2010).

”-Hon pluggade något annat, och funderade på att ta en magisterutbildning. 

Men jag vet inte om hon fortsatte med studierna” (Aftonbladet 15 dec4, 2010).

I den lexikala stilen i det första citatet är det mannen som ”pressade” kvinnan och fick henne att bli 

muslim även fast hon inte ville. Vidare i det andra citatet är det även mannen som namngav sin son, 

till ett namn som förknippas med Usama bin Laden, och kvinnan lät honom göra det. Slutligen ser 

man hur kvinnan uppges haft planer att ta en magisterexamen, men att detta skall ha förändrats när 

hon träffade mannen. Implicit framkommer det att det var när hon träffade mannen dessa planer 

förändrades och hon valde istället för en karriär att fokusera på familjen. Varför detta anses vara 

tillräckligt relevant för att publicera i samband med dessa artiklar om attentatet kan vara för att 

skapa en bild av mannen som stämmer in på de stereotyper som funnits (Said, 1995) där mannen 

skall vara förtryckande gentemot kvinnan. 

Både den manliga och den kvinnliga stereotypen byggs upp utav fördomar som finns gentemot 

muslimer och extremister. Dessa förverkligas sedan genom att Aftonbladet reproducerar och 

bekräftar dem genom att publicera en artikel, vars huvudtema är att män med detta stereotypiska 

utseende känner sig uttittade (Aftonbladet 14 dec3, 2010). Det stereotypiska utseendet är även det 

som avgör huruvida dessa män är muslimer då det inte framgår i artikeln om männens religiösa 

bakgrund blivit bekräftad utan att det endast på ett ställe framkommer att mannen varit muslim men 

konverterat till kristendom när han själv klargör det, men fortfarande räknas han in i stereotypen.

5.1.5 Sverige och muslimerna

Att muslimer tvingas gå ut och försvara sin religion visar att det finns en okunskap om muslimer 

och att de känner sig missförstådda i och med att muslimer kopplas ihop med attentat som det i 

Stockholm, även om religionen inte förespråkar sådana våldshandlingar. Att de får detta utrymme 

kan dock ses positivt då de direkt efter attentatet kan gå ut och ta avstånd från händelsen. 
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Sverige nämns i vissa positiva sammanhang när det kommer till frågan hur muslimer behandlas:

”-Jag kan inte förstå varför han har gjort så här. Vi kom från ett krig till 

Sverige, vi har fått allt här. Hur kan man göra så här mot Sverige?” 

(Aftonbladet 13 dec5, 2010).

Men det finns det även en annan sida av myntet som är allt mer alarmerande där muslimer 

exkluderas från samhället och har svårt för att integreras och känner sig felbehandlade: 

”-Det här är ett steg tillbaka i vårt integrationsarbete” (Aftonbladet 13 dec4, 

2010).

”-Och även om alla som vet vad islam innebär också vet att bombdådet inte 

har något med islam att göra, kan det leda till en ökad polarisering i 

samhället” (Aftonbladet 13 dec4, 2010). 

”-Jag har senare tänkt att han nog hade svårt att hitta sin plats i det svenska 

samhället” (Aftonbladet 13 dec5, 2010).

Tydligast är kanske i den artikel där Aftonbladet  publicerat ett urval av kommentarer från utländska 

medier som rapporterat om attentatet. Huvudtemat för hela artikeln är att muslimer världen över 

fördömer dådet och hela artikeln syftar till att påvisa hur detta sker i den arabiska världen, något 

som kan ses som ett försök till att eliminera de kopplingar som finns mellan islam och terrorism 

(Aftonbladet 15 dec1, 2010). Även om det skrivs mycket positivt om Sverige finns där även ett 

implicit hot om att fler attentat kommer äga rum om Sverige inte gör en ”kursändring i den svenska 

politiken och sättet att behandla muslimer.”. Vidare sägs det att:

”-Vi säger detta för att inte sådan politik skall utnyttjas och utgöra en ursäkt 

för vissa personer att använda sig av terror och extremism för att skada civila 

och det svenska samhället” (Aftonbladet 15 dec1, 2010).

I detta citat kommer det fram att det finns en felbehandling av muslimer i Sverige, något som även 

antytts i tidigare artiklar, men även implicit att om det inte kommer ändras kommer attentaten 

fortsätta. Detta är en indikation på att det finns något i svensk politik som inte godtas av det 
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muslimska samhället, och som inte heller uppmärksammas ordentligt. Genom att publicera denna 

form av information stödjer Aftonbladet muslimerna i Sverige. Här framgår det att det finns brister 

och att detta måste förändras. 

5.1.6 Religionens roll i attentatet

På vissa ställen lyfts religionen fram som roten till allt ont, bland annat i artikeln ”Sonen fick heta 

Osama” (Aftonbladet 14 dec2, 2010). I denna artikel lyfts religionen fram som det som orsakade att 

mannen valde att utföra attentatet. Denna artikel väljer inte att klargöra att mannen hade extrema 

islamistiska tankar eller liknande, de nämns bara som religion:

”Han brydde sig inte om religion och politik” (Aftonbladet 14 dec2, 2010). 

”-När han kom tillbaka hade han låtit skägget växa och han var mycket 

allvarlig. Han pratade om religion och Afghanistan”(Aftonbladet 14 dec2, 

2010).

 

Detta lyfter fram religionen som den avgörande faktorn för att mannen utförde dådet. I och med 

hans religiösa ställning inte namnges finns risken att denna artikel lyfter fram islam som det som 

orsakade attentatet, något som skulle ha kunnat gått att undvika om Aftonbladet varit noggrann med 

att poängtera att det är just de som har en extremistisk islamisk tro som har dessa åsikter. Detta är 

en av de sakerna som försvårar det för muslimer, så länge det råder en stor okunskap om religionen 

och vad den står för och ingen klar uppdelning mellan islam och den extremistiska islamiska tron så 

finns det även utrymme för sådana kopplingar, detta försöker dock motarbetas genom de 

övertydliga ställningstagandena i andra artiklar:

“-Det här skadar oss muslimer och islam. Vi ska försöka vända trenden och 

förbättra islams anseende som nedsmutsas genom sådana idioter.” 

(Aftonbladet 15 dec1, 2010).

”-Onda människor skadar oss och vår religion hela tiden” (Aftonbladet 15 

dec1, 2010).

”-Den som har begått detta illdåd har gjort dem [extremkristna] en stor tjänst 

och skadat vår fredliga religion” (Aftonbladet 15 dec1, 2010).
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”-Jag tycker väldigt illa om att den som gör något sådant här tror att de håller 

på med islam. Det de gör är totalt emot allt vad islam står för” (Aftonbladet 12 

dec, 2010).

”-Han tror att det är jihad, heligt krig, men han skadar alla muslimer i Sverige 

så oerhört mycket genom att göra så här” (Aftonbladet 12 dec, 2010).

Det pågår med andra ord en ständig kamp i diskursen där muslimer försöker bryta kopplingen till 

extremister och attentat, men att detta hela tiden motarbetas utav att formuleringar suddar ut 

gränsen mellan muslimer och extremister och att föråldrade stereotyper dominerar tankarna kring 

muslimer.

5.1.7 Sammanfattning
Det som går att uttyda från texterna är att  islam inte förespråkar våldshandlingar och inte heller 

stödjer terrorism. De flesta av artiklarna som har analyserats syftar till att rentvå muslimerna och 

islam från anklagelser om att deras religion ska stödja handlingar liknande attentatet i Stockholm. 

Det finns en koppling mellan muslimer och terrorister som gör det nödvändigt för muslimer att gå 

ut och publikt ta avstånd från händelsen. Vidare byggs det upp en stereotyp av extremisten och hans 

fru med beskrivningar om hur en extremist ser ut samt beter sig. Religionen pekas ut som en 

avgörande faktor för att mannen utförde dådet och att varningstecken fanns i hans beteende men att 

han inte betedde sig tillräckligt misstänksamt för att någon i hans närhet skulle förstå vad han hade 

planerat. 
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5.2 Hur representeras gärningsmannen och hans handlingar i relation 
till islam?

5.2.1 Den extrema aspekten

Det läggs en stor vikt vid att påpeka att mannen har extrema tankar och det finns en förväntan att 

läsaren till artiklarna ska veta att mannen som utförde dådet i Stockholm hade ett extremt religiöst 

motiv, men att detta religiösa motiv inte är representerande för islam, religionen som mannen påstår 

sig ha representerat. Detta framgår bland annat genom reaktioner som att Svenska muslimer för fred 

och rättvisa gick ut och arrangerade en fredsmanifestation för att visa att de inte accepterar våldet 

som utförs i islams namn. Att de väljer att utföra en publik fredsmanifestation tyder på att de känner 

ett behov av att påvisa detta för samhället (Aftonbladet 13 dec4, 2010), och att Aftonbladet väljer att 

rapportera om detta tyder på att det finns ett behov av att visa ett klart avståndstagande av muslimer 

till attentatet. De tar avstånd från mannens extrema åsikter genom uttalanden och uttryck som:

”-Han tror att det är jihad, heligt krig, men han skadar alla muslimer i Sverige 

så oerhört mycket genom att göra så här” (Aftonbladet 12 dec, 2010).

”-Jag tycker väldigt illa om att den som gör något sådant här tror att de håller 

på med islam. Det de gör är totalt emot vad allt vad islam står för” 

(Aftonbladet 12 dec, 2010).

”-Vi sa till honom att vi inte accepterade hans extrema idéer” (Aftonbladet 14 

dec1, 2010).

”..svensken blev tillrättavisad för sina extrema åsikter” (Aftonbladet 13 dec3, 

2010).

”Han blev också utkastad från ett islamiskt center i Luton eftersom han ansågs 

för extrem” (Aftonbladet 13 dec3, 2010).

Läsaren förväntas själv fylla i att dessa extrema tankar är något ont och att detta är ett undantag från 

religionen islam och inte något som alla muslimer tror på, samt att det var dessa radikala tankar 

som drev mannen till att utföra dådet. I den lexikala stilen syns det hur samtliga citat tjänar till att ta 
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avstånd från mannen och attentatet. I artikeln ”Det är totalt emot islam” (Aftonbladet 12 dec, 2010) 

förklaras mannens handlingar som helt emot islam redan i rubriken, detta grundar sig i att islam inte 

förespråkar våld, något som även framkommer i artiklarna som syftar till att ta avstånd till 

händelsen som Aftonbladet 12 dec (2010) och Aftonbladet 15 dec1 (2010). För att påvisa hur fel 

mannen hade i sina åsikter publicerades även en artikel om hur skaparen för det islamiska centret i 

Luton påvisade detta genom en publik gest:

”-En dag kände jag att jag måste ta tag i situationen. Jag samlade hela 

församlingen och sedan ”klädde jag av” honom inför de andra, påpekade alla 

del i hans resonemang” (Aftonbladet 14 dec1, 2010).

Här använde sig den uttalande sig av metaforen att han ”klädde av” mannen inför församlingen, 

detta uttryck ger intryck av att mannen kläddes av och fick stå naken framför församlingen. Denna 

avklädning utfördes i form av att grundaren för centret underminerade mannens åsikter, och 

påvisade hur dessa  var för extrema och felaktiga och inte alls stämde överens med islam. Genom 

denna avklädning stod slutligen mannen där naken och utan stöd, han ska då ha känt sig så generad 

att han stormade ut från centret. Detta innebär att det inte endast råder en stor okunskap om 

muslimer, det finns även tendenser till att religionen missbrukas bland extremister och förvandlas 

till ett vapen. Huvudtemat för denna artikel är dessutom att mannen var för extrem och denna 

artikel syftar inte endast till att ge en bakgrund och en förståelse för gärningsmannens beteende utan 

hjälper dessutom till att dra en tydligare gräns mellan muslimerna och extremisterna som 

gärningsmannen representerade. 

Att de extrema åsikter som mannen uttryckte inte är representerande för religionen framkommer 

även i ett citat från en nära vän som uttrycker att: 

”-Det här är helt oacceptabelt och jag tar starkt avstånd från det. Det här hade 

inte varit acceptabelt i Irak heller” (Aftonbladet 13 dec5, 2010).

Här krävs det dock att läsaren själv fyller i att mannens vän som har uttalat sig även han är muslim, 

men att han ändå inte delar samma åsikt som mannen. På flera ställen syns detta stora behov hos 

muslimer att försvara sin religion och klargöra att alla muslimer inte känner likadant som mannen 

och att mannens agerande inte accepteras av religionen. 
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5.2.2 Avståndstagandet till attentatet

Muslimer får möjlighet att ta avstånd från det inträffade, och att de inte vill förknippas med 

attentatet på flertalet ställen. Det läggs fram att attentatet i Stockholm inte är något som muslimer 

vill kännas vid och att mannen inte heller representerade dem eller deras religion. Detta 

framkommer klart och tydligt genom uttalanden som: 

”-Jag tycker väldigt illa om att den som gör något sådant här tror att de håller 

på med islam. Det de gör är totalt emot allt vad islam står för” (Aftonbladet 12 

dec, 2010).

”-En dag kände jag att jag måste ta tag i situationen. Jag samlade hela 

församlingen och sedan ”klädde jag av” honom inför de andra, påpekade alla 

fel i hans resonemang.” (Aftonbladet 14 dec1, 2010).

”-NNs illdåd är oacceptabelt och fördöms av alla, muslimer och icke 

muslimer” (Aftonbladet 15 dec1, 2010).

 

”-Vi ska försöka vända trenden och förbättra islams anseende som nedsmutsas 

genom sådana idioter” (Aftonbladet 15 dec1, 2010).

”-Jag borde byta mitt namn och min religion. Den islamiska nationen har 

drivits mot fördärv, dels genom våra ledare och dels genom sådana idioter. 

Onda människor skadar oss och vår religion” (Aftonbladet 15 dec1, 2010).

”-Sveriges muslimer måste ordna demonstrationer för att bekräfta att de 

fördömer terrordådet som skadar både islam och muslimerna och gagnar 

islamfobins propaganda” (Aftonbladet 15 dec1, 2010).

”-Det är totalt emot islam” (Aftonbladet 12 dec, 2010). 

Den artikel som attackerar mannens handlingar hårdast är den som är en genomgång av 54 olika 

arabiska tv-kanaler och internetsidor samt kommentarer till dessa som översatts på uppdrag av 

Aftonbladet (Aftonbladet 15 dec1, 2010). Genom denna artikel skapas en bild av hur arabvärlden - 
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som får representera muslimerna, har reagerat på attentatet i Stockholm. Huvudtemat i artikeln är 

hur attentatet i Stockholm har genererat i en negativ respons från arabvärlden. Sekundära teman är 

att mannen framställs som en idiot, att handlingen han utförde var ett terrordåd och att han saknade 

stöd i sin aktion. Genom denna artikel visar Aftonbladet klart och tydligt på att attentatet inte är 

något islam stödjer och detta verkar för att klargöra att extremister och muslimer inte är samma sak 

och inte heller bör förknippas med varandra.

5.2.3 En alternativ framställning av attentatet

Istället för att framställa attentatet i Stockholm som ur ett religiöst perspektiv väljer Aftonbladet att 

på flera ställen ge uttryck för en helt annan framställning. Attentatet framställs istället som en 

irrationell handling som snarare skadar islam, och som inte är vägen att gå för att skapa rättvisa. 

Läsaren förväntas även på de ställen som kommer med kritik mot mannens handling implicit förstå 

att anledningen till att muslimer fördömer attentatet  är för att religionen islam, som mannen sägs ha 

försvarat, inte uppmanar till våldshandlingar eller förespråkar terrordåd. 

Istället för att mannen skall ses som muslim framställs han istället som sinnesförvirrad. I den 

lexikala stilen i olika citat kan man se hur mannen beskrivs som en idiot, knäppgök, samt terrorist 

och att sådana som honom förstör för islam: 

”Vi ska försöka vända trenden och förbättra islams anseende som nedsmutsas 

av sådana idioter” (Aftonbladet 15 dec1, 2010). 

”Knäppgöken representerar oss inte” (Aftonbladet 15 dec1, 2010). 

”Den islamiska nationen har drivits mot fördärv, dels genom våra ledare och 

dels genom sådana idioter” (Aftonbladet 15 dec1, 2010). 

Att framställa mannen som en idiot och sinnesförvirrad samt hjärntvättad är de vanligaste 

förklaringarna som finns för att mannen utförde dådet. Genom att använda sig av uttrycket 

”hjärntvättad” framställs mannen som sinnesförvirrad. Man får bilden av att mannen skulle ha 

tappat greppet av verkligheten och påverkats av någon så pass mycket att han till slut inte vara 

medveten om vad han höll på med något inte är lika skadligt för muslimer: 
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”-Det är en chock för mig, både som stockholmare och muslim. Att någon 

med en förvrängd verklighetsuppfattning utför ett sådant dåd är ofattbart” 

(Aftonbladet 13 dec4, 2010). 

Att lyfta fram mannen som sinnesförvirrad förekommer likaså på flera ställen då ingen verkar 

kunna tro att mannen skulle utföra något liknande om han var vid sina sinnens fulla bruk. Genom 

att framställa mannen på detta sättet blir det inträffade lättare att hantera och greppa. Han var inte 

muslim, det är inte det som de står för, han var bara en galning som trodde att han utförde ett 

attentat i islams namn, vem som helst hade kunnat utfört dådet:

”-Han måste ha blivit hjärntvättad” (Aftonbladet 14 dec1, 2010),

”-De som gör så här är vilseledda av religiösa skäl och det gör det så otäckt. 

Jag hoppas att det är en isolerad företeelse och inte ingår i ett större 

sammanhang” (Aftonbladet 12 dec, 2010).

”-Det kommer alltid att finnas galna människor som gör sådana här galna 

saker” (Aftonbladet 14 dec3, 2010).

5.2.4 En alternativ förklaring till attentatet

En annan förklaring till att mannen skulle komma att utföra dådet är att vid flytten till 

Storbritannien ska mannen ha kommit i kontakt med olika extremister något som ska ha förändrat 

honom. Luton där mannen bodde framställs som en ”grogrund för terrorism” (Aftonbladet 13 dec3, 

2010) och det fanns helt klart möjlighet att mannen hade värvats till en terroristorganisation då flera 

sådana ska leta nyförvärv där enligt Aftonbladet 13 dec5, (2010).

”-Han måste ha träffat några där som lurat honom eller indoktrinerat honom” 

(Aftonbladet 13 dec5, 2010).

”-Kanske var han påverkad av en grupp och kunde inte dra sig ur. Han kanske 

avlossade bomben som han gjorde med vilje så att ingen skulle skadas” 

(Aftonbladet 16 dec, 2010).
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Dessa citat tyder på att vänner och bekanta på någon nivå hoppades att det fanns en förklaring till 

dådet. Ingen vill tro på att mannen helt enkelt kände sådant hat mot Sverige utan de ser hellre att 

han har blivit vilseledd av någon organisation eller liknande. På detta sättet räddas även mannens 

rykte något då fler kanske får samma inställning till dådet som mannens nära och tänker att han 

egentligen gjorde det mot sin vilja.

5.2.1 Sammanfattning

Mannen som utförde dådet representerade inte islam. Hans religiösa inställning var för extrem och 

är ingenting som islam står för eller uppmanar till. Istället framställs mannen som sinnesförvirrad 

detta för att göra det inträffade lättare att förstå och greppa. Den mentala instabiliteten i samband 

med att   han kom i kontakt med fel personer vid flytten till Storbritannien resulterade i att han 

utförde dådet. Det är alltså inte religionen som drivit mannen till dådet utan andra faktorer utanför 

de religiösa.
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5.3 Hur manifesteras förhållandet mellan ”vi” och ”dem” i artiklarna? 

5.3.1 Muslimer som ”dem”

En artikel som lyfter fram att det finns en tendens att framställa muslimer som ”dem”  i 

sammanhanget är  Aftonbladet 14 dec3 (2010). Denna artikel bygger på ett förgivettagande om att 

det finns ett visst utseende, en stereotypisk föreställning (se punkt 5.1.4), om hur terrorister och 

självmordsbombare ser ut. Artikelns huvudtema är hur denna föreställning har lett till att män som 

infaller under den stereotypa bilden känner sig ”misstänkliggjorda” efter attentatet i Stockholm; 

”-Jag har ett ”mellanösternutseende” och jag märker att folk blir oroliga nu när 

jag stiger på tunnelbanan” (Aftonbladet 14 dec3, 2010)

”.. säger att han märker av misstänksamhet när han rör sig privat ute på stan. 

-Och min bror berättade i går om när han skulle till träningen och hade en 

ryggsäck på sig i tunnelbanan. Han kände direkt hur folk i vagnen liksom drog 

efter andan” (Aftonbladet 14 dec3, 2010).

”-Jag tror att alla kan bli omedvetna rasister när något sådant här händer” 

(Aftonbladet 14 dec3, 2010).

”-Sedan 11 september har muslimer fått leva med misstänksamhet.” 

(Aftonbladet 14 dec3, 2010).

Männen som har uttalat sig är i olika åldrar som enligt Aftonbladets utsända infaller under den 

stereotypa bilden av en självmordsbombare (se punkt 5.1.4). Dessa får uttala sig om de känner sig 

uttittade och att vissa av dem har märkt en förändring i hur de blir bemötta efter attentatet. Den 

lexikala stilen i uttalandena visar på att det som har inträffat, samt tidigare liknande attentat, har lett 

till att främlingsfientliga och rasistiska tankar har kommit fram och verkar i dagens svenska 

samhälle. Vidare framkommer att:

”-Nej, jag ser mig själv som svensk och är snarare en av dem som reagerar när 

jag ser en skum snubbe med skägg” (Aftonbladet 14 dec3, 2010).
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Denne man svarar så på frågan om han känner att folk blivit mer misstänksamma mot honom efter 

attentatet. Att Aftonbladet kan gå ut och fråga män denna frågan är en form av skapande av ”dem” 

då de tydligt pekar ut dem som sammanhörande med de andra – extremisterna. Att mannen som 

uttalade sig valde att se sig som svensk istället för att vara svensk kan bero på olika saker. Men det 

kan vara en indikation på att många med utländska föräldrar som själva är födda i Sverige men har 

ett ”utländskt utseende” kan ha känslan av  att de exkluderas från att vara svensk, även om de själva 

har bott i Sverige hela deras liv. I ordvalet ser man att denne man gör skillnad mellan att se sig som 

svensk och att vara svensk vilket indikerar på att det finns något som gör att han känner på detta 

viset men det behöver inte betyda att alla med utländskt utseende känner så. Att någon är bosatt i 

Sverige garanterar inte att denne känner sig svensk, eller ses som svensk. Att han är noggrann med 

att påpeka att han ser sig som svensk kan även ses som ett sätt att övervinna uppdelningen mellan 

”vi” och ”dem” då han klargör att han är svensk även om han har ett annat ursprung. På ett annat 

ställe detta framkommer är i de närvarande implikationen där man noggrant redovisar att mannen är 

på väg från moskén men att han; 

”På väg därifrån passerade en kör av små flickor och pojkar i lucialinnen och 

stjärngossestrutar. -Titta vad fint! Detta är mitt Sverige, säger han” 

(Aftonbladet 14 dec3, 2010).

Informationen om luciatåget är en närvarande implikation då detta är helt irrelevant för artikeln och 

syftar endast till att göra en poäng klar. Mannen gör det klart och tydligt att han är svensk även om 

han är muslim genom att ta en svensk tradition som tillhör den svenska julen, en högtid som ej finns 

inom islam och berömmer den och kallar den för ”hans Sverige”. Något som inte hade varit 

nödvändigt om det inte skulle ha funnits något som fick mannen att känna sig exkluderad från 

Sverige. Dessa uttalanden kan ses som ett tecken på att det förekommer en upplösning av ”vi” och 

”dem”. Mannen i det första citatet inkluderar sig själv i det svenska samhället genom att klargöra att 

han ser sig som svensk och på så sätt även inkluderar sig i ”vi”. Mannen i det senare citatet har 

bevisligen två identiteter, en svensk identitet som lyfts fram genom att det är ”hans Sverige” men 

även en muslimsk identitet då han var på väg från ett besök i moskén. Detta finns även i en annan 

artikel där den som uttalar säger att:

 ”-Det är en chock för mig, både som stockholmare och muslim” (Aftonbladet 

12 dec, 2010).
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I detta citat syns det ännu en gång hur en man med utländskt ursprung uttalar sig och framhäver att 

han har två identiteter, en som svensk genom att identifiera sig som stockholmare och även en som 

muslim. På så sätt blir det även här tydligt att det finns en uppdelning mellan ”vi” och ”dem” men 

att den uppdelningen kan suddas ut om fler ser det som mannen som uttalat sig om att han är både 

muslim och stockholmare och att det går att vara båda. Vidare  i den lexikala stilen i detta uttalande, 

syns det att mannen är chockad över händelsen, dels för att han bor i Stockholm där attentatet 

skedde, men även för att han är muslim och attentatet sades utföras i islams namn. Mannen är en 

svensk muslim, men han delar inte de tankar som mannen som utförde dådet hade. Att dessa åsikter 

ventileras och kommer till tals genom Aftonbladets diskurser är ett steg i rätt riktning då detta på 

lång sikt kan hjälpa till att förändra synen på uppdelningen mellan ”vi” och ”dem”. Men det kan ses 

som oroväckande att Aftonbladet kan gå ut och söka reda på män som passar in på stereotypen och 

fråga dem om de känner sig uttittade då det är en form skapande av ”dem”, något som samtidigt 

motarbetas genom de svar de har fått.

 På ett ställe som skapandet av ”vi” och ”dem” skiner igenom är när en muslimsk kvinna, bosatt i 

Luton som säger att:

”-Det här kommer göra det ännu svårare för oss muslimer. Folk kommer säga 

”Varför kommer ni till Europa om ni inte vill vara här?”, men de måste ju 

förstå att alla är ju inte sådana. De flesta av oss skulle aldrig göra något 

sådant” (Aftonbladet 13 dec5, 2010). 

I den lexikala stilen i detta citat syns ett flertal underliggande meningar. Kvinnan tillskriver för det 

första mannen och sig själv som muslim, då hon påpekar att ”Det här kommer göra det ännu svårare 

för oss muslimer” (Aftonbladet 13 dec5, 2010). Hon antyder dessutom att det redan finns negativa 

tankar om muslimer då detta skulle ”göra det ännu svårare för oss muslimer” (Aftonbladet 13 dec5, 

2010). Men det finns även tendensen till ett ”dem-skapande” genom;

”Varför kommer ni till Europa om ni inte vill vara här?” då hon syftar på 

muslimer och ”de måste ju förstå att alla är ju inte sådana. De flesta av oss 

skulle aldrig göra något sådant” (Aftonbladet 13 dec5, 2010).

38



Kvinnan som uttalar sig gör en klar uppdelning mellan ”vi” muslimer och ”dem” som i detta fallet 

är icke muslimer. Även fast alla muslimer inte delar samma åsikter, så dras alla över en kam och 

mannens agerande kopplas ihop med alla muslimer. 

Detta uttalande uttrycker också en förväntan och en rädsla för att attentatet i Stockholm ska 

medföra negativa konsekvenser för muslimer även om kvinnan är noga med att påpeka på att det är 

skillnad och att inte alla muslimer inte är sådana, och ”skulle aldrig göra något sådant” (Aftonbladet 

13 dec5, 2010).

5.3.2 Rädslan för följderna av attentatet

Rädslan för vad attentatet ska innebära för andra muslimer uttrycks på flera ställen, bland annat i 

”En chock för mig” (Aftonbladet 13 dec4, 2010) där det i uttalandena av olika aktörer fokuseras på 

att islamiska föreningar inte godkänner attentatet i Stockholm och att de även känner en rädsla för 

vad detta ska innebära:

”Andra muslimska företrädare fördömer också bombdåden och varnar för en 

ökad polarisering i samhället” (Aftonbladet 13 dec4, 2010).

”-Det här är ett steg tillbaka i vårt integrationsarbete” (Aftonbladet 13 dec4, 

2010).

”.. tror att politiska extremister nu tar tillfället i akt och utnyttjar bombdåden i 

sin propaganda. -Absolut. Det har de redan börjat göra” (Aftonbladet 13 dec4, 

2010).

Dessa uttryck tyder på att muslimer upplever att de har svårt att bli en del av samhället och att det 

finns en polarisering i samhället. Implicit uttrycker de även en rädsla för vad attentatet ska innebära 

för religionen. Rädslan för att attentatet ska vinklas negativt mot muslimer bekräftar att det finns en 

tendens att skylla attentatet på muslimer och peka ut dem. Egentligen hade mannen kunnat 

rubricerats som svensk, men i och med att mannen påstått sig agera i islams namn fokuseras det 

istället på att han är just muslim, även då hans åsikter inte representerar islam.
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5.3.3 Storbritannien vs. Sverige

Det finns även en tendens att göra en uppdelning mellan Sverige och Storbritannien i artiklarna då 

mannen hade kopplingar till Luton och det var där han och hans familj bodde, men i artiklarna 

rubriceras han som svensk. Enligt många av artiklarna var det flytten till Storbritannien 2001 som 

förändrade mannen:

”En sak är alla hans gamla vänner överens om – något måste ha hänt i 

England. - Han måste ha träffat några där som lurat honom eller indoktrinerat 

honom, säger vännen” (Aftonbladet 13 dec5, 2010).

Under hans tid i Sverige hade han varit vem som helst och ägnat sig åt ”vanliga saker” (Aftonbladet 

14 dec2, 2010).

”Fram till 2001 var NN en vanlig svensk kille. Han drack öl och hade till och 

med en israelisk flickvän” (Aftonbladet 14 dec2, 2010).

Att mannen uppges ha druckit öl under tiden i Sverige kan ses som onödig information, men i detta 

sammanhang är det ett tecken på att mannen medan han bodde i Sverige inte var så starkt troende 

muslim att han avstod från alkohol. Han uppges även ha sysslat med saker som ”vanliga” svenskar, 

(”vi”) gör, något som terrorister (”dem) inte skulle kunna vara en del av, utan att det finns en 

uppdelning av vad som är vanligt svenskt och vad som inte är. Vidare i samma mening uppges även 

mannen ha haft en israelisk flickvän, något som antyder att innan flytten till Storbritannien umgicks 

han med israeler som kommer från en annan religiös bakgrund och accepterade även deras religion 

så mycket att han kunde ha ett förhållande med en (Aftonbladet 14 dec2, 2010). Detta skall dock ha 

förändrats vid flytten till Storbritannien:

”Området har länge varit känt som en ”grogrund för terrorism” och har blivit 

något av en samlingspunkt för protesterna mot krigen i Irak och Afghanistan” 

(Stengård & Nord, 2010).

”Intresset för islam ska NN, enligt vännen, haft med sig från familjen, men 

han är övertygad om att NN träffade islamister i England som påverkade 

honom att bli mer och mer radikal” (Aftonbladet 13 dec5, 2010).
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”En av NNs bästa vänner hemma i Sverige beskriver hur han började 

förändras efter flytten till England” (Aftonbladet 14 dec1, 2010).

I dessa citat syns det hur flytten lyfts fram som det som förändrade mannen och drev honom till 

attentatet. I den lexikala stilen ser vi att i Sverige ska mannen ha betett sig normalt och inte varit 

mer religiös än andra, men att när han sedan flyttade till området Bedfordshire i engelska Luton 

förändrades hans religiösa inställning. Bedfordshire uppmärksammas och framställs på flera ställen 

negativt, bland annat genom detta utlåtande:

”Luton har 185 000 invånare och domineras av gamla fabriksbyggnader... 

Under åren har i tur och ordning invandrare från Irland, Skottland, Karibien, 

Asien och Östeuropa sökt sig till Luton. Enligt statistik från 2005 är 61 

procent av befolkningen etniska britter. 15 procent är muslimer.

För några år sedan utnämndes Luton till Storbritanniens ”uslaste stad”, men 

orten har ett ännu värre epitet. Luton, fem mil norr om London, kallas 

”terrorismens näste”. Här rekryterar grupper inom al-Qaida ständigt nya 

anhängare. En Lutonbo berättar för Daily Telegraph hur nätverkens utsända, 

”extremistiska predikanter” ofta besöker stadens moské för att dela ut flygblad 

och träffa nya unga män. ”De säger; titta på dina bröders och systrars lidande, 

du ska slåss utomlands.” Männen utbildas delvis i Luton, men skickas också 

på träningsläger, bland annat till Pakistan. Luton har bevisligen även fungerat 

som samlingspunkt för förberedelser inför attentaten. Den 7 juli 2005 visade 

övervakningskameror från Lutons tågstation hur fyra män parkerade, tog på 

sig ryggsäckar och satte sig på tåget in till London. En timme senare 

sprängdes tunnelbanevagnar och bussar av fyra självmordsbombare. 56 

människor dog och 2 000 personer skadades” (Aftonbladet 13 dec5, 2010).

Närvarande implikationer i artikeln beskriver mycket utförligt exakt hur Luton, ”terrorismens 

näste”, ser ut och är uppbyggt. Att den exakta procenten av muslimer presenteras i samband med att 

staden lyfts fram som ”terrorismens näste” kan ses som en närvarande implikation. Detta kan bidra 

till att det i inges en känsla av att det är antalet muslimer som har gett staden sitt dåliga rykte. 

Varför denna utförliga information om Luton skall finnas och varför mannen uppges ha förändrats 

vid flytten dit kan vara ett sätt att ifrån säga sig ”skulden” då det skapar bilden av att mannen var 

fullt normalt tills han flyttade till Storbritannien så att de är ”deras” fel och inte ”vårat” att han blev 
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terrorist.

Då  mannen varit bosatt i England sedan 2001 skulle betyda att han lika gärna kunde ha tillskrivits 

identiteten engelsman, då det verkar vara där hans familj fanns och det var där han bodde tiden för 

attentatet. Så är dock inte utan att mannen rubriceras som svensk:

”Han stormade ut, säger han, om när svensken blev tillrättavisad för sina 

extrema åsikter” (Aftonbladet 13 dec3, 2010).

Här kunde gärningsmannen ha kallats för något annat då informationen att han var svensk inte har 

någonting med handlingen att han stormade ut att göra. Detta tyder på att författaren var mån om att 

ge honom en svensk identitet, något som kan tolkas som kritik till Säpo, att de inte ens kan urskilja 

ett ”svenskt hot”. Men trots att artikeln går ut med hård kritik mot Säpo i deras misslyckande att 

uppmärksamma att mannen hade de extrema tankar som han hade så finns det inget utrymme i 

artikeln för dem att försvara sig eller dementera uppgifterna. Det går även ifrågasätta varför den 

engelska motsvarigheten för Säpo inte nämns då artikeln framställer det som att NN var bosatt i 

engelska Luton tiden före attentatet.  Anledningen till att mannen rubriceras som svensk kan ha att 

göra med att de ”nya uppgifter”som framkommit om NN kommer från utländska källor och att 

dessa hellre rubricerar mannen som svensk för att slippa bli en del i det hela. Lika så kan man se att 

Aftonbladet väljer att skylla attentatet på flytten till England, och på så sätt lämpa över skulden till 

dem. 

5.3.4 Inte en del av ”vi”

Även fast mannen på vissa ställen rubriceras som svensk betyder inte det att han ses som svensk av 

det svenska samhället. Det finns även ett alternativt sätt att framställa mannen på då han en gång 

kom som invandrare till Sverige:

”Han kom till Sverige som tioåring 1992, från Bagdad i Irak som först 

genomlidit ett långt och blodigt krig med grannlandet Kuwait” (Aftonbladet 

13 dec5, 2010).

De närvarande implikationerna som finns i detta citat ger bland annat information om att mannen 

kom till Sverige som tioåring från ”Bagdad i Irak som först genomlidit ett långt och blodigt krig 

med Iran och på nytt låg i krig med grannlandet Kuwait”(Aftonbladet 13 dec5, 2010). Denna 
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detaljerade informationen om hur krigsdrabbat Irak var bidrar till bilden av att mannen är ett offer 

för kriget, med traumatiska upplevelser som haft svårt att anpassa sig till det svenska livet och inte 

heller känt samhörighet med den svenska befolkningen. Att mannens utländska bakgrund lyfts fram 

inger en känsla av att en ”vanlig svensk” inte skulle ha kunnat utfört dådet utan att han som hade 

utländsk bakgrund har större tendens att utföra något sådant då han kommer från en krigshärjad 

barndom och skapar även en känsla av ”dem”, invandrarna. På andra ställen syns det även att 

mannen och frun:

”... båda kommer från Sverige och har föräldrar med rötter i andra länder” 

(Aftonbladet 15 dec3, 2010).

Det här skapar i samband med informationen om att de möttes på universitetet i Storbritannien en 

känsla av att de såg likheter hos varandra, de var båda från Sverige och hade utländska föräldrar. 

Men genom att uttrycka sig på det här sättet sättet, att påpeka att båda hade ”föräldrar med rötter i 

andra länder” skapar Aftonbladet inte bara bilden av att de hade mycket gemensamt, de skapar även 

bilden av ”de andra”. De var från Sverige båda två vilket hade varit en tillräcklig gemensam 

nämnare, men Aftonbladet valde att poängtera att de dessutom hade utländska föräldrar. 

Det finns alltså en tendens att trots att de både rubriceras som svenskar påpeka att de har utländsk 

bakgrund. Något som skapar en känsla av vi och dem. De var svenskar, men inte från grunden, 

något som framträder som en anledning till att han blev terrorist.

5.3.5 Sammanfattning

Det har tidigare funnits en uppdelning av muslimer som får skulden för attentatet och icke muslimer 

som tror att alla muslimer delar samma extrema inställning till islam. Att muslimer får stor plats för 

att försvara sin religion kan ses som positivt och ett steg framåt när det gäller att förändra synen på 

muslimer. Vidare ser man att det finns tecken på att gränserna mellan ”vi” och ”dem” håller på att 

suddas ut genom uttalanden där Aftonbladet påpekar att det går att ha två identiteter, en svensk och 

en muslimsk. Men de ser sig som svenska. Vidare lyfts flytten till Storbritannien fram som en 

avgörande faktor till att mannen blev terrorist, detta bidrar även till en ”dem” känsla då de implicit 

lägger skulden på Storbritannien.
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 6. Diskussion
I detta kapitel presenteras analysens resultat i förhållande till tidigare studier och teoretiska 

utgångspunkter.

6.1 Muslimers skildring i Aftonbladet

I tidigare studier om hur muslimer skildras i dagspress kan man se hur islam har lyfts fram som en 

våldsam religion (Kumar, 2010), något som även stämmer in på Saids (1995) teori om 

orientalismen. Detta dementeras dock i artiklarna av Aftonbladet då det gång på gång lyfts fram att 

islam inte förespråkar våld eller självmordsattentat och att muslimer inte är våldsamma till sin 

natur.  Att de får denna möjlighet att framhäva detta är extremt viktigt och kan förhoppningsvis 

innebära att kopplingen mellan muslimer och terrorister försvagas och att kunskapen om islam och 

muslimer växer så att fler kan utgöra en skillnad mellan de två. Det är även viktigt att den bild som 

finns av muslimer vittrar sönder och lämnar plats åt en mer korrekt bild skapad av muslimerna själv 

istället för av den västerländska världen, vilket har varit fallet i orientalismen. 

Att muslimer ges detta utrymme i Aftonbladet att försvara sin religion i samband med attentatet är 

kanske det mest uppseendeväckande och överraskande resultatet då det är en tabloidinriktad tidning 

och tidigare studier i andra länder visat att dessa ska vara hårdast i anklagelserna gentemot 

muslimer (al-Saud, 2009). Detta tyder på att muslimer felaktigt har kopplats ihop med attentat och 

för att undvika detta tar de tillfället i akt och uttrycker sina åsikter om det som inträffat. Detta 

skiljer sig helt från studien av Richardson (2010), där brittiska muslimer sällan får utrymme i 

dagstidningar och i de fall de förekommer får de ej framträdande roller, som experter, något som de 

får utav av Aftonbladet då de låter muslimer uttala sig om sin religion och kopplingen till terrorism. 

I denna analys framkommer det att muslimer har fått fört sin talan och uttryckt sina tankar om det 

inträffade. Intressant vore att se om tidigare attentat mot andra länder än Sverige har rapporterats på 

samma sätt i svensk dagspress eller om detta är något som har tillkommit bara för att attentatet 

skedde i Sverige. Intressant vore även att undersöka vilka bakomliggande faktorer det finns som 

gjort att Aftonbladet har gett dem detta utrymme, kan det vara så att de är medvetna om att det finns 

en felaktig koppling mellan islam och terrorism och därför sökt sig till islamiska föreningar för att 

låta dem göra sig hörda eller om det fanns någon annan anledning till att de sökte information hos 

dem.
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Trots att Aftonbladet på flera ställen  klargör att islam inte förespråkar våld finns det en tendens till 

att det är just religionen som pekas ut som den avgörande faktorn till varför mannen utförde dådet 

av mannens familj och vänner. Detta gör läget komplext då muslimer hävdar att islam inte 

förespråkar våld men mannen säger att han utför dådet för att försvara islam något som framgår 

klart och tydligt i ljudfilen som han skickade ut. Att muslimerna får chansen att motstrida detta och 

utrymmet i Aftonbladet kan ses som ett steg i rätt riktning. Speciellt när man ser till den brist på 

kunskap som förekommer om muslimer och islam, vilket även påpekas i några utav artiklarna. Att 

det enligt tyska studier finns tankar om att islam skulle vara aggressivare religion än andra  bygger 

på denna okunskap då det senare visar sig att muslimer inte alls är mer aggressiva, det har bara en 

starkare religiös identitet som gör att de reagerar starkare på om någon förolämpar deras religion 

(Fischer, Greitemeyer & Kastenmüller, 2007). Men så länge liknande attentat utförs i islams namn 

kommer även muslimer fortsätta förknippas med dådet, som man inte på något sätt kan omvandla 

kopplingen mellan terrorism och islam till något som skulle utesluta muslimer ur sammanhanget. 

Hur detta skulle gå till är svårt att säga, men om kunskapen om islam skulle öka skulle det kanske 

innebära att fler ser att mannens handlingar inte stödjs av islam. 

Innan något sådant kommer inträffa är det dock en lång väg att gå, för även om dessa artiklar varit 

positiva inställda till muslimer och islam syns det även att det finns en felbehandling av muslimer i 

dagens svenska samhälle. Men man kan tyda på att detta håller på att förändras i alla fall i 

Aftonbladet, där man kan urskilja ett lite mer invandrarvänligt medieklimat, där de själva får uttala 

sig om saken. Men det behöver inte betyda att det ser ut så även i samhället. Detta märker man på 

den stora oron hos muslimer vad attentatet ska innebära för dem. De är medvetna om att hur mycket 

de än påpekar att mannen som utförde dådet inte representerade islam finns ändå risken för att det 

inträffade kommer leda till en svårare situation för muslimer. Enligt artiklarna är det redan svårt för 

muslimer att integreras och passa in i det svenska samhället, och attentatet befaras försvåra det 

arbetet. 

Precis som Richardson (2001) kommit fram till i sina studier ser man muslimer som invandrare 

oavsett om de själva kommit som invandrare eller om de är födda i Sverige men deras föräldrar har 

en utländsk härkomst. Att dessa inte inkluderas i samhället är oroväckande, hur många generationer 

måste det gå förrän människor med utländsk härkomst ska ses som svenska även om de inte delar 

Sveriges religion, eller har svenska som modersmål?  Detta borde verkligen ses som allvarligt och 

utredas vad det är som gör att muslimer behandlas fel och känner samt vad man kan göra för att 

förbättra detta.
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För framtida studier vore det intressant att se om denna positiva skildring finns hos flera 

dagstidningar eller hur muslimer skildras i dessa, och även i andra medier. En mer omfattande 

studie skulle kunna ge en mer klarare bild om skildringen av muslimer håller på att förändras eller 

om det bara är i Aftonbladet som man kan se en tendens till det. Efter som Aftonbladet är en mer 

tabloidinriktad dagstidning vore det även väldigt intressant att se hur de mer seriösa dagstidningar 

som Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet skildrar muslimer då de enligt tidigare forskning är 

dem som ska ge en mer rättvis skildring av muslimer (al-Saud, 2009). Vad som kan vara 

anledningen till att Aftonbladets skildring skiljt sig från tidigare studier är svårt att säga. För detta 

krävs det insyn i redaktionen samt stora kunskaper om hur rapporteringen fungerar. Skildringen kan 

vara resultatet av att framstående personligheter, som president Bush, har uttalat sig om att den 

negativa inställning mot muslimer som har funnits är felaktig (Trevino, Kanso & Nelson, 2010). 

Men detta är som sagt omöjligt för mig som utomstående att avgöra, men om denna skildring 

fortsätter finns det stora chanser att inställningen till muslimer i Sverige kommer förändras, något 

som skulle gynna ett multikulturellt samhälle.
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6.2 Förhållandet mellan gärningsmannen och islam. 

Att gärningsmannen inte representerar islam framkommer på flera ställen i artiklarna genom att 

anda muslimer fått uttrycka sig om det som har inträffat. Likt i Featherstone, Holohan & Poole 

(2010) kan man se att det finns en tendens att framställa gärningsmannen som avvikande snarare än 

representerande för islam och ta avstånd ifrån hans handlingar. 

Gärningsmannens fördöms av andra muslimer och man klargör att hans åsikter är alldeles för 

extrema och inte representerar islam. Mannen framställs istället som en ”radikal islamist” och man 

framhäver att islam inte förespråkar vare sig våldshandlingar eller terroristattentat. Attentatet och 

liknande händelser uppges skada islam och det missnöjet för att kopplas ihop med sådana händelser 

är stort hos muslimerna. 

Istället för att framställa mannen som muslim finns det en tendens att pressen på många ställen 

istället väljer att framställa honom som en förvirrad individ som uppges ha vilseletts av andras 

extrema åsikter. I vissa fall beskriver pressen honom som sinnesförvirrad, något som gör det 

inträffade enklare att hantera och som även påverkar bilden av mannen som muslim. För om 

mannen som utförde dådet var psykiskt sjuk skulle han mycket väl kunna tro att han representerade 

islam fast han egentligen gick emot det som islam står för och förespråkar. 

I artiklarna ges det en stark bild av att islam är en fredlig religion som inte på något som helst sätt 

uppmanar till våldshandlingar. Att denna bild framhävs i diskursen är mycket viktig för att 

motverka de ideologiska tankar som har funnit sin rot i västvärlden bland annat genom 

orientalismen, speciellt om att muslimer skulle vara blodtörstiga vildar (Said, 1995).

Mannen framställs även som en knäppgök och en idiot. Dessa starka åsikter, som kommer från 

andra muslimer, bygger på känslan av att han inte på något sätt representerar islam utan har fått det 

om bakfoten. Att mannen har missuppfattat situationen tyder på att det finns extrema tankar som 

cirkulerar bland muslimer, och som några väljer att ta till sig medan andra väljer att fördöma dessa. 

Dessa tankar får inget utlopp i Aftonbladets rapportering, men man kan utläsa att de finns där 

genom att det nämns att det i Luton förekommer rekrytering av extrema organisationer samt att 

mannen förekom på ett flertal sidor på internet som gav uttryck för sådana extrema tankar.
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Genom att Aftonbladet lyckas förmedla att gärningsmannen inte representerar islam kan man 

urskilja en liten förändring i framställningen av muslimer, något som skulle kunna förändra de 

stereotypiska tankar som finns om muslimer och islam. Mannen distanseras från sin identitet som 

muslim och den ersätts istället med att mannen var en terrorist, alternativt sinnesförvirrad. Denna 

distansering är viktig i kampen mot synen av alla muslimer som terrorister/extremister.
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6.3 Konstruktionen av ”vi” och ”dem”

Stereotypen som byggs upp i artiklarna skapar en uppdelning mellan ”vi” och ”dem”, där ”vi” är 

icke muslimer och ”dem” är muslimer. Detta framträder genom att Aftonbladet kan gå ut och fråga 

män på stan  med det stereotypiska utseendet om de känner sig uttittade, om stereotypen inte skulle 

existera så skulle inte heller detta vara möjligt. Men genom att gå ut och fråga männen detta byggs 

även bilden av ”dem” upp. Det är genom stereotypen som vi kan identifiera männen som ”dem” 

något som hade varit omöjligt om det inte hade funnits någon stereotypisk bild, för att se till Halls 

(1997) teori. Detta gör att alla män som har det utseendet blir en del av ”dem” något som har lett till 

att några av dessa män känner sig misstänkliggjorda och uttittade.  

Även om artiklarna är positiva för muslimers då de ges en chans att försvara sig och dementera att 

de skulle stödja mannens aktioner finns fortfarande en uppdelning mellan ”vi” och ”dem”. Detta 

märks kanske mest på de uttalanden som finns där muslimer påpekar att mannen inte representerar 

dem eller deras religion. Att detta måste påpekas bekräftar att mannen har identifieras i samband 

med dem, något som även skapat en känsla av ”dem” - muslimerna, vars religion är ansvarig för 

attacken. Denna sammankoppling är något som har funnits väldigt länge om man ser till de tidigare 

studierna (Richardson, 2001; Trevino, Kanso & Nelson, 2010; Brennen & Duffy, 2003) vilket gör 

det svårare för muslimer att slå sig fri ifrån den. Men  genom att påvisa och framhäva att de inte 

stödjer mannens handlingar och öka kunskapen om islam är de ett steg närmare. Något som är 

otroligt viktigt i kampen om att bryta denna koppling helt. 

Oroväckande i artiklarna är att det finns en tendens att även fast mannen identifieras som svensk 

och rubriceras som ”svensken” av Aftonbladet så utesluts han ändå från ”vi” - svenskar. Inte för att 

mannen kanske är någon som bör representera det svenska folket utan att det visar på att det finns 

en tendens att skilja på svenskar och ”invandrare”. Detta sker genom att man framhäver att mannen 

har utländsk bakgrund. Något som visserligen stämmer, mannen kom till Sverige som 10 åring, men 

om han rubriceras som svensk, vad är det då som gör att ha ändå utesluts? Detta kunde man även se 

i tidigare studier då bombmännen i London inte heller räknades som britter trots att de var brittiska 

medborgare (Featherstone, Holohan & Poole, 2010). Gärningsmannen identifieras som svensk även 

fast han inte bodde i Sverige vid attentatet, men samtidigt är han inte heller svensk utan svensk med 

invandrarbakgrund. Genom utlåtande av gamla vänner och bekanta byggs bilden upp av den 

trevliga killen med invandrarbakgrund som verkade ordenlig men hade en förmåga att hamna i bråk 

och när allt kommer omkring hade han nog svårt att anpassa sig till ett liv i Sverige. Något som 
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även det spelar in på den stereotypiska bilden.

Att det skulle vara svårt för muslimer att integreras i Sverige, något som konstaterats i punkt 5.1.5 

är en annan indikation på att det finns en uppdelning av ”vi” och ”dem”. De är svenska medborgare 

men accepteras inte i samhället, och ses ändå som ”dem”, något som har lett till att det kräver 

mycket arbete för att förbättra den situationen. Det lyfts även fram att det finns en felbehandling av 

muslimer i Sverige något som är viktigt att lyfta fram i ljuset för att kunna förändra denna 

situationen, och det är just detta Aftonbladet har börjat göra och på så sätt är på väg åt rätt riktning. 

Man kan även urskilja en förändring i uppdelningen mellan ”vi” och ”dem” då Aftonbladet väljer 

att lyfta fram att även fast man är muslim kan man även vara svensk och uppskatta svenska 

traditioner. Attentatet är även något som drabbar alla, muslim eller inte, det är en attack mot 

Sverige, landet de bor i. Dessa faktorer är bara en början för att lyckas radera gränserna mellan ”vi” 

och ”dem”, men det är en viktig början och att dessa får sitt uttryck i Aftonbladet är riktigt positivt. 
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6.4 Slutord

Denna analys resulterar i en helt klart gynnsam situation för muslimer där de har fått uttrycka sina 

åsikter och känslor för attentatet och på så sätt lyckats tagit avstånd från det inträffade. Här kan man 

se en hegemonisk kamp där muslimerna ges utrymme i Aftonbladet att motarbeta de ideologiska 

tankar som finns kring dem och terrorism, något som gör att uppdelningen mellan terrorister och 

muslimer blir lite tydligare. Visst, många av terroristerna hävdar att de agerar i islams namn, men 

samtidigt går deras handlingar emot vad islam står för och på sätt utesluts de från muslimerna. 

Idealet för framtiden vore att kunskapen om islam ökar och att man inser att de som utför 

våldsattentat i islams namn är helt fel ute. 

Om hela mediesamhället skulle se ut som det som dessa resultat visar, skulle framtiden se ljus ut. 

Risken är dock att denna skildring av muslimer är speciell just för att den är analyserad i samband 

med attentatet. Men för denna uppsats var det viktigt att skapa en bild av just skildringen vid detta 

tillfälle för att se hur muslimerna skildras när en negativ händelse som har en koppling till deras 

religion inträffat. För att kunna skapa en mer generell bild av hur muslimer skildras krävs det mer 

omfattande studier där man analyserar material från olika tillfällen och sedan sammanställer dessa, 

och om det skulle visa sig att skildringen inte förändras, då kan man helt klart avgöra att en 

förändring är på ingång och att uppdelningen mellan muslimer och ickemuslimer är på väg att 

upplösas.
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Sammanfattning

Denna artikels syfte var att undersöka bilden av muslimer och islam i Aftonbladet. Detta i samband 

med attentatet i Stockholm. För att undersöka detta konstruerades tre forskningsfrågor som skulle 

ge en bild av hur de skildrades. Efter att ha utfört en kritisk diskursanalys med teoretiska bidrag 

ifrån Hall och Said gick det att konstatera att bilden av muslimer Aftonbladet gav var positiv och att 

den skiljde sig mycket ifrån både den teoretiska utgångspunkten orientalismen och även från 

tidigare forskning som gav en betydligt mer negativ bild av muslimer. 

Undersökningen visar att muslimer har fått stor plats i Aftonbladet för att uttrycka sitt missnöje med 

kopplingen till attentatet då det strider mot deras religion och levnadssätt. Istället ses attentatet som 

en handling av en extremist som missuppfattat islams budskap då islam inte uppmanar till våldsdåd 

utan har en betydligt mer fredlig inställning. 

Genom att fått detta utrymme i Aftonbladet där representanter för muslimer har fått möjligheten att 

gå ut och fördöma attentatet öppnas även en väg för muslimer att motarbeta de felaktiga kopplingar 

som finns till terrorism. Denna möjlighet är av yttersta vikt då den på lång sikt kan förändra bilden 

som finns av muslimer. 

Intressant i framtida studier skulle vara att utföra mer omfattade studier där man kartlägger flera 

dagstidningar och även andra mediers skildring av muslimer. En jämförande studie mellan 

tabloidinriktade dagstidningar, som Aftonbladet och expressen, och mer seriöst inriktade tidningar 

som Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet skulle vara intressant för att avgöra hur de seriösa 

dagstidningarna skildrar muslimer då dessa enligt tidigare studier ska vara mer rättvisa i sin 

skildring. 
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