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Abstract:  

Religion är ständigt omgivet av olika konstruktioner och stereotyper, inte minst i medier. Den 

religion som de senaste decennierna fått mest uppmärksamhet är islam. Denna studie avser att 

med en kvantitativ innehållsanalys studera de konstruktioner som förekommer i pressmedier, 

både morgon- och kvällspress. Aktörerna som ligger i fokus är två gärningsmän vid två 

terrordåd; Anders Behring Breivik som sköt ihjäl 69 ungdomar på Utøya samt dödade åtta 

genom att bomba regeringskvartalet i Oslo, och Taimour Abdulawahab som sprängde sig 

själv mitt i centrala Stockholm under julhandeln. Dessa två gärningsmän är relevanta för 

studien då de båda är öppet religiösa; den ena kristen och den andre muslim. Denna studie 

jämför konstruktionerna i medier kring dessa två under en tidsintervall på tre dagar. Resultatet 

visar att medier fokuserar olika mycket på härkomst, de väljer ofta att trycka på om 

gärningsmannen är muslim och i stort sett bara skandinaviska aktörer får uttala sig. 

Stereotyper förekommer i båda fallen, dock oftare kring den muslimske gärningsmannen.  

 

Nyckelord: kvantitativ innehållsanalys, terror, religion, pressmedier, Utøya, 

självmordsbombningen i Stockholm, stereotyp, islam, kristendom 
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1.0	  Inledning	  
Vid terrordådssammanhang har det nästan blivit en kutym att muslimer anklagas. 1 Därför 

poängteras ofta deras religion extra mycket i dessa fall, och medier tenderar att använda sig av 

olika uttryck, begrepp och ord när de beskriver gärningsmän med olika bakgrund. Muslimer 

omnämns ofta vid negativa sammanhang såsom terrorism, krig, bråk, våld, hot och extremism 

och det finns även en rad olika stereotyper som gärningsmannen sedan inte sällan kopplas 

samman med och beskrivs som.2 Detta anser vi är ett vetenskapligt problem som behöver 

undersökas. Genom att jämföra nyhetsrapporteringen kring en kristen inhemsk gärningsman 

med nyhetsrapporteringen kring en utländsk muslimsk man via en kvantitativ innehållsanalys 

anser vi att studien bidrar till forskningen. Det finns ett flertal studier som behandlar 

rapporteringen kring muslimer, men ingen jämförelse. Några av dessa är ”Muslimer och islam 

i svenska nyhetsmedier” av Marina Ghersetti och Anna Levin, ”Den muslimska faran” av 

Håkan Hvitfeldt och ”The image of islam in German public service television programs” av 

Carola Richter och Kai Hafez.  

 

Den 11 december 2010 inträffade en självmordsbombning i centrala Stockholm, mitt under 

julhandeln. Ett drygt halvår senare kliver en ensam kristen inhemsk man av färjan på Utøya 

och dödar 69 ungdomar, strax efter att han sprängt regeringskvartalet inne i Oslo. Båda dåden 

blev mycket uppmärksammande i medier. Genom att jämföra artiklar om dessa dåd i fyra 

morgon- och kvällstidningar under tre dagar från och med dådets inträffande i en kvantitativ 

innehållsanalys, avser denna studie få svar på hur skillnaderna gärningsmännen emellan ser 

ut. Påpekas den ena gärningsmannens religion och härkomst mer än den andres? Får aktörer 

med en viss härkomst uttala sig mer än aktörer med en annan härkomst? 

 

Vi har lagt upp vår uppsats på ett så kronologiskt sätt som möjligt för att det ska vara enkelt 

för läsaren att följa med längs hela forskningsprocessen. Vårt första kapitel består av en 

inledning med bakgrund av arbetet, och det är även här vi presenterar vårt vetenskapliga 

problem. Det andra kapitlet behandlar vårt syfte och även innehåller våra frågeställningar. Det 

tredje består av tidigare forskning där vi tar upp studier som berör vårt ämne och som har 

hjälpt oss i vår studie, och det är även där vi utformat våra hypoteser. Detta kapitel innefattar 

också de teoretiska utgångspunkter vi valt att utgå från. I det fjärde presenterar vi 
                                                
1 Hvitfelt, H. Den muslimska faran – om mediebilden av islam. I: Mörk magi i vita medier, Ylva Brune (red.), 
Stockholm: Carlsson Bokförlag, 1998, s. 79-81 
2 Hvitfelt, H. Den muslimska faran – om mediebilden av islam. I: Mörk magi i vita medier, Ylva Brune (red.), 2 Hvitfelt, H. Den muslimska faran – om mediebilden av islam. I: Mörk magi i vita medier, Ylva Brune (red.), 
Stockholm: Carlsson Bokförlag, 1998, s. 79-81 
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övergripande vår metod och vårt material samt hur vi gått tillväga för att få fram vårt urval. 

Detta kapitel inkluderar även metodproblem. I kapitel fem presenterar vi resultatet konkret 

och sakligt i ett par linjediagram samt tabeller utan att analysera, och i kapitel sex analyserar 

vi det som presenterats i föregående kapitel samt svarar på våra frågeställningar. Sist av allt 

sammanfattar vi uppsatsen i kapitel sju och därefter följer bilagorna. 

 

1.1	  Bakgrund	  
De senaste åren har Skandinavien präglats av ett par stora terrordåd. Två av dessa är 

självmordsbombningen på Drottninggatan i Stockholm den 11 december 2010 och 

dödsskjutningen på Utøya inklusive bombningen av regeringsbyggnaden i Oslo den 22 juli 

2011. Dessa händelser är relevanta främst av två anledningar. Vid massmordet på Utøya var 

många starkt övertygade om att det var ett hot utifrån, och få spekulerade i huruvida det 

kunde vara en inhemsk gärningsman. Självmordsbombningen i Stockholm är även relevant då 

den skedde här i Sverige, och dessutom på en civil plats.  

 

1.1.1 Självmordsbombningen	  i	  Stockholm	  
Den 11 december 2010 spränger Taimour Abdulawahab en bil på Olof Palmes gata i centrala 

Stockholm. Några minuter senare spränger han även sig själv vid korsningen Bryggargatan-

Drottninggatan, mitt under julhandeln. Tio minuter innan explosionerna skickar han ett mail 

till TT, adresserat till Säpo, där han vänder sig till Sverige och det svenska folket. Han anser 

att svenskarna inte brytt sig om Lars Vilks och dennes målningar tillräckligt mycket och vill 

därmed att alla ska dö. Ingen skadades fysiskt och alla bomber han hade på kroppen 

detonerades aldrig. Han avled omedelbart.3  

 

Han kommer från och med nu att benämnas som ”självmordsbombaren”.  

 

1.1.2 Massmordet	  på	  Utøya	  
Den 22 juli 2011 spränger Anders Behring Breivik regeringskvartalet i Oslo med hjälp av en 

hemmagjord bilbomb som kräver åtta liv. Strax därefter sätter han sig i ytterligare en bil och 

kör ut till ön Utøya, där ungdomsförbundet AUF har sitt årliga sommarläger. Förklädd till 

polis kliver han i land och börjar skjuta vilt omkring sig. Totalt dödar han 69 människor på 

ön, varav ungefär hälften var under 17 år. I samband med detta släpper han även sitt så 

                                                
3 http://www.svd.se/nyheter/inrikes/man-sprangde-sig-sjalv-i-stockholm_5802915.svd  
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kallade ”manifest” på internet, där han propagerar kraftigt högerextremistiska åsikter. Han 

erkänner och tar på sig båda dåden och döms sedan i Oslos tingsrätt till 21 års fängelse. Han 

går ut med att han är troende kristen och öppet främlingsfientlig.4 

 

Han kommer från och med nu benämnas som ”massmördaren”.  

2.0	  Syfte	  och	  frågeställning 

2.1	  Syfte 
Syftet med undersökningen är att med hjälp av en kvantitativ innehållsanalys ta reda på om 

två olika religioner konstrueras olika i nyhetsrapporteringen kring Utøya och 

självmordsbombningen i Stockholm. Mer konkret: om muslimer och kristna konstrueras olika 

vid terrordådssammanhang i tidningsartiklar både inom morgon- och kvällspress, under tre 

dagars tid från och med minuterna efter tidpunkten vid terrordådet. 

2.2	  Frågeställningar 
För att undersöka detta kommer vi använda oss av frågeställningar med underliggande 

hypoteser. Hypoteserna kommer att utformas i nästa kapitel ur tidigare forskning och 

teoretiska utgångspunkter (se 3.0). 

 

Frågeställning 1: 

Fokuserar medier olika mycket på religiös bakgrund och ursprung i de två terrordåden? I 

vilken utsträckning?  

 

Frågeställning 2: 

Vilka aktörer uttalar sig i artiklarna? Vilka religioner eller länder “förespråkar” de eller har 

ursprung från?  

 

Frågeställning 3: 

Hur ofta spelar nyhetsartiklarna på stereotyper och rasism (utifrån teoretiska utgångspunkter 

och tidigare forskning)? Används fler stereotyper kring den ena gärningsmannen än kring den 

andra? Används fler negativa respektive positiva uttryck om en viss gärningsman? Kopplas de 

samman med ord gällande terrordåd? 

 
                                                
4 http://www.svt.se/nyheter/varlden/terrordaden-i-norge-detta-har-hant  
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Frågeställning 4 

Vilken av händelserna skrevs det mest om?  

3.0	  Teori	  och	  tidigare	  forskning	  
I detta kapitel kommer vi att presentera de teorier och tidigare studier som vi utgått från när vi 

utformat våra frågeställningar och hypoteser.  

3.1	  Religiös	  bakgrund	  
En av de studier som behandlar frågan om hur muslimer och islam framställs i medierna är 

”Muslimer och islam i svenska nyhetsmedier” av Marina Ghersetti och Anna Levin. Studien 

är gjord för Integrationsverkets skriftserie och de har använt sig av en kvantitativ 

innehållsanalys. Denna inkluderar tre delstudier där den andra behandlar just 

nyhetsrapporteringen kring muslimer och islam, och de har utgått från Aftonbladet och 

Dagens nyheter. Studien syftar till att kartlägga omfattningen av och innehållet i de artiklar 

som relaterar till muslimer och islam, och de har använt sig av 503 stycken artiklar i sin 

analys. Av dessa 503 var 263 från Dagens Nyheter och 240 stycken från Aftonbladet. 

Frågeställningen tar upp hur många av artiklarna som nämner frågor rörande islam, vilka 

sidor och vilka tidningssektioner de ligger på, vad artiklarna handlar om och hur många som 

har en svensk vinkel och relaterar till Sverige. Artiklarna publicerades under tidsperioden 12 

september till 11 oktober 2001. Materialet i studien är alla artiklar som berör muslimer över 

huvud taget under denna tidsperiod. Detta på grund av att de menar att dessa artiklar påverkar 

läsarens bild av religionen. Majoriteten av artiklarna i studien är nyhetsartiklar. Resultatet i 

studien är bland annat att artiklarna domineras av tre kategorier. Den första handlar om 

krigförande islamistiska grupper (berör grupper som misstänks vara inblandade), den andra 

om rasism mot muslimer och den tredje om religionens betydelse. Ett fåtal artiklar tar upp 

muslimer som på något sätt utsatts för hot efter händelserna. Vi anser att denna är relevant på 

grund av deras inriktning på hur mycket vikt som faktiskt läggs vid att det är just muslimer 

som ligger bakom terrordåd.5 

 
En annan studie på detta tema som vi kommer att utgå från är ”Den muslimska faran” av 

Håkan Hvitfelt. Den är publicerad som ett kapitel i Ylva Brunes (red.) bok “Mörk magi i vita 

                                                
5 Ghersetti, M. & Levin, A, Muslimer och islam i svenska nyhetsmedier, Norrköping: Integrationsverket 
skriftserie III, 2002 
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medier”. Hvitfelt har gjort en kvantitativ innehållsanalys där hans syfte är att se i vilken 

riktning mediebevakningen av islam pekar och i vilka sammanhang islam omnämns i de 

största medierna. Studien är gjord under åren 1991-1995 och har utgått från 

nyhetsrapporteringen på Aktuellt (SVT1), Rapport (SVT2) samt Nyheterna (TV4).6 

 

Studien är uppdelad i tre delar, varav den första behandlar övergripande vilka sammanhang 

som islam förekommer i. Han har utgått från 627 nyhetsinslag och här finns bland annat krig 

och terrorism medräknat, och även de kontexter som de förekom mest i - tillsammans över 50 

% av inslagen. Andra sammanhang som islam visats i är rasism/främlingsfientlighet, politisk 

kamp, flykt samt även relationen mellan islam och kristendomen. Endast 1,6 % tar upp denna 

relation.7 

 

Andra delen handlar om våldsanknytningen till islam och här kom han fram till att 85 % av 

inslagen handlar helt eller delvis om våld. Dessa våldsanknytningar innebär bland annat 

allmänna våldssammanhang (44,7%) som till exempel hot, anklagelser, effekter av våld och 

flyktingars situation. En annan del av våldsanknytningen handlar om konkret våld (27 %) som 

terrordåd, strider, trupper och massaker. Andra saker som också tagits upp inom dessa 85 % 

är bland annat kroppsstraff/dödshot, krigets offer och våldsamma ritualer. Även här har han 

utgått från 627 nyhetsinslag.8 

 

Sista och tredje delen tar upp skillnader mellan de olika medierna. Han påpekar att det alltid 

kommer att finnas betydande skillnader mellan olika medier då alla har olika principer. 

Morgontidningar lägger större utrymme på bakgrundsbeskrivningar och ger en mer mångsidig 

bild av islam. Kvällstidningar kan oftare dramatisera för läsarens skull. Skillnaderna i hans 

studie var små men TV4, som är en kommersiell kanal, var den kanal som tog upp mest våld 

av de undersökta.9 

 

                                                
6  Hvitfelt, H. Den muslimska faran – om mediebilden av islam. I: Mörk magi i vita medier, Ylva Brune (red.), 
Stockholm: Carlsson Bokförlag, 1998, s. 72-84 
7 Hvitfelt, H. Den muslimska faran – om mediebilden av islam. I: Mörk magi i vita medier, Ylva Brune (red.), 
Stockholm: Carlsson Bokförlag, 1998, s. 77-9 
8 Hvitfelt, H. Den muslimska faran – om mediebilden av islam. I: Mörk magi i vita medier, Ylva Brune (red.), 
Stockholm: Carlsson Bokförlag, 1998, s. 79-81 
9 Hvitfelt, H. Den muslimska faran – om mediebilden av islam. I: Mörk magi i vita medier, Ylva Brune (red.), 
Stockholm: Carlsson Bokförlag, 1998, s. 72-84. 
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Ytterligare en studie rörande islam i medier är ”The image of islam in German public service 

television programs” av Carola Richter och Kai Hafez. Studien syftar till att undersöka bland 

annat kring vilka teman och i vilka kontexter islam förekommer i nyhetsmedierna, då de anser 

att detta påverkar hur mottagarna uppfattar islam. De vill inte ta reda på hur islam framställs, 

utan i vilka sammanhang. Tidsperioden för undersökningen är mellan 1 juli 2005 till 31 

december 2006 och de har använt sig av public service-kanalerna ARD och ZDF. De har 

använt sig av alla icke-fiktionella program i de valda medierna under den valda tiden och även 

tagit del av övrigt material tillhörande kanalerna.  

 

De konstaterar att muslimer ofta presenteras i negativa sammanhang. Då många tyskar inte 

har kontakt med muslimer i sitt vardagsliv är bilden de har av dem endast skapad av 

massmedier. Islam var med i 133 sändningar, varav 81 % av kontexterna var negativt 

vinklade. Resten var positiva eller neutrala. 23 % handlade om terrorism och extremism och 

17 % handlade om internationella konflikter. 10 % handlade om religiös intolerans och 7 % 

fundamentalism. De kommer även fram till att den ena kanalen rapporterar mer om islam än 

den andra. Nyheterna blir även mer uppmärksammade när det sker stora händelser rörande 

islam, till exempel Muhammed-karikatyrerna. De konstaterar också att islam är den religion 

som får mest uppmärksamhet i medierna jämfört med andra religioner.10 

 

För att sedan granska ytterligare ett europeiskt exempel kan vi gå in på ”Representations of 

Islam in British broadsheet and tabloid newspapers 1999-2005” av Paul Barker och är skriven 

vid Lancaster University. Den är publicerad i Journal of language and politics år 2010, vol.9, 

nummer 2. Den undersöker representationen av muslimer i brittiska kvälls- och 

morgontidningar under åren närmast före och efter 9/11-attackerna. Han diskuterar att tidigare 

forskning i mediernas representation av islam har dragit slutsatsen att negativa fördomar 

existerar i rapporteringen. Hans forskning undersöker en stor samling av nyhetsartiklar, med 

korpuslingvistiska tekniker för att identifiera framträdande ordval som kanske kan peka på 

olika typer av vinklingar i vissa typer av tidningar. 

 

Analysen är en jämförande analys där författaren jämfört dessa ordval, som kan visa på 

vinklingar, mellan de två tidningstyperna. Studien är endast gjord på artiklar som kan kopplas 

till islam och muslimer. I och med att metoden är jämförande så har han räknat de lexis som 
                                                
10 Richter C, Hafez K, The image of Islam in German television programs, University of Erfurt,	  Journal	  of	  Arab	  
and	  Muslim	  Media	  Research	  Volume	  2	  Number	  3,	  Intellect	  Ltd,	  2009,	  s.	  169-‐179.	   
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använts (kvantitativt) men påpekar att han sedan analyserar datan han samlat in på ett mer 

kvalitativt sätt. Resultatet av denna jämförande analys är att kvällstidningarna tenderar till att 

fokusera mer på brittiska intressen. De skriver om muslimer i en mycket känslomässig stil, 

ofta i samband med terroristattacker och religiös extremism. I ett fåtal sammanhang 

fokuserade de även på muslimska “skurkar”. Däremot hade morgontidningarna en mer 

återhållsam rapportering. De skriver om muslimer i ett bredare perspektiv, även om deras 

fokus på världsnyheter resulterade i att de därmed fick med fler artiklar om muslimer och 

islam i krig. Författarens studie väcker frågor om betydelsen av partisk lojalitet, och om 

processen med vilken journalisten kodar in texter med egna värderingar och hur detta sedan 

påverkar attityder hos läsaren.11 

3.1.1	  Hypoteser	  
Dessa hypoteser är utformade ur den tidigare forskningen och kommer sedan att placeras 

under de frågeställningar som berör samma tema. De kommer att tilldelas ett nummer där 

första siffran står för vilken frågeställning de ligger under och den andra siffran vilket 

nummer hypotesen har i ordningen.  

 
1.1 Gärningsmannens religiösa identitet anges mer i artiklarna om självmordsbombningen än 

om massmördaren. 

 

1.2 Orden ”muslim” och ”islam” nämns oftare i artiklar om självmordsbombningen än orden 

”kristen” och ”kristendom” nämns i artiklarna om massmördaren (inkluderar även 

böjningar, till exempel ”muslimer” och ”kristna”). 

 

2.4 Man nämner i större grad muslimsk religiös identitet än kristen religiös identitet i 

samband med aktörerna. 

 

3.1 Man använder fler negativa uttryck om den muslimska gärningsmannen än om den kristna 

gärningsmannen. 

 

3.2 Man använder fler positiva uttryck om den kristna gärningsmannen än om den muslimska 

gärningsmannen. 

 
                                                
11 Barker, P. Representations of Islam in British broadsheet and tabloid newspapers 1999–2005; Journal of 
Language & Politics; Vol. 9 No: 2(2010), s. 310-338 
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4.1 Självmordsbombningen i Stockholm fick större massmedialt utrymme än massmordet på 

Utøya 

 

3.2	  Ursprung	  
En mycket relevant studie angående olika ursprung och konstruktionerna i medier kring dessa 

är kapitlet ”Invandrare och dagspressen” av Pär-Arne Jigenius som hittas i boken ”Invandrare 

och massmedia” av Anita Harrie (red.). Hans studie diskuterar hur invandrarna framställs i 

dagspressen, till exempel frågor som rör om pressen är för hänsynsfull och om 

nyhetsrapporteringen berör etniska minoritetsgrupper. Han frågar sig om det spelar någon roll 

för redaktionsledningen om gärningsmannen heter Kalle eller Muhammed, detta vill han 

diskutera utifrån ett pressetiskt perspektiv. I sin studie observerar han att det äger rum en stor 

förändring det senaste årtiondet, och frågar sig om detta är bra eller om det har gått alldeles 

för långt. Han poängterar ut att under 80-talet var de flesta tidningar försiktiga med att 

publicera uppgifter om huruvida gärningsmannen hade utländsk härkomst eller om brottet 

kunde ha samband med religiösa förhållanden. Detta ändrades sen vid den ekonomiska krisen 

(i början på 90-talet) och orsaken är inte lätt att fastställa. Författaren anser att det har skett en 

allmän attitydförändring som pressen har hängt med i. Han anser också att det ibland uppstår 

situationer där tidningar borde ta hänsyn till religion och inte skriva om vilken 

grupptillhörighet personen i fråga (till exempel en gärningsman har).12 

 

I boken ”U.S. and the others” skriver författaren Ivar A. Iversen ett kapitel om hur två 

amerikanska tidningar porträtterar två olika typer av terrorister. Han använder tidningarna 

Time international och News Week. Terroristerna han fokuserar på är Timothy McVeigh och 

Osama bin Laden, och han vill se hur tidningarna behandlar att de har olika härkomst (då den 

ena är amerikan och den andra icke-amerikan). Han undersöker huruvida det skapas ett vi-

och-dem-perspektiv eller inte. I studien har författaren systematiskt läst, analyserat och 

jämfört fyra artiklar (två per tidning), sen utöver detta även läst andra artiklar kring männen. 

Han studerar hur berättelserna kring dåden bidrar till rekonstruktionen av den amerikanska 

identitetsdiskursen.  

 

                                                
12 Jigenius, P-A. Invandrare och dagspressen. I: Invandrare och massmedia, Anita Harrie (red.), Stockholm: 
Norstedt & Söner, 1999, s. 32-56 



Örebro universitet 
Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap 
 

 9 

Iversen diskuterar ur ett vi-och-dem-perspektiv och hur medierna förstärker detta. ”Den 

elaka” i kontexten förefaller sig i stort sett alltid vara den med utländsk härkomst, det vill säga 

”den andra”. Utifrån amerikanskt perspektiv skapas en väldigt stark sammanhållning utifrån 

ett nationellt perspektiv – trots det dåd som den inhemska gärningsmannen (Timothy 

McVeigh) genomförts så är han ändå en del av den västliga gemenskapen. Han benämner ”the 

other” (den andra) som en uppenbar stereotyp, och han tar även upp hur olika stereotyper ofta 

framställs i övrig litteratur. Muslimer får ett eget kapitel, medan det inte står någonting om 

vita kristna från väst. Den arabiska världen presenteras i stort sett alltid som ett hot mot 

västvärldens demokrati.  

 

Timothy McVeigh beskrivs som ”Amerikas förlorade son” – en paranoid man som valt att 

”förlora sig” till terrorismen. Osama bin Laden däremot beskrivs som en utländsk främling 

som är del av en elak manifestation. Medier noterar och skyller helt enkelt på ”sjukdom” när 

det gäller de inhemska gärningsmännen, men när det gäller utländska skyller man på 

härkomsten.13  

 

Strukturell diskriminering i medierna ses som ett tydligt mönster över särbehandlingar olika 

människor emellan. Ylva Brune kommer i kapitlet ”Den dagliga dosen – diskriminering i 

Nyheterna och Bladet” i boken ”Mediernas vi och dom” fram till en rad olika trender i just 

nyhetspress. Människor med utländsk bakgrund är bland annat underrepresenterade i 

medierna, och då både som källor i allmänna samhällsfrågor och i frågor som rör situationer 

kring dem. Bilden kring dem har även i nyhetskanalernas rapportering kommit att konstrueras 

som problematiska, hotfulla och oroande. Frågor rörande rasism och diskriminering i Sverige 

har även fått en mycket undanskymd plats i nyhetsutbudet och istället har det fokuserats på 

flyktinginvandring och ”invandrares brott”.14  

 

                                                
13 Iversen, I A, Portraits of evil I: U.S. and the others, Nordicom, Göteborg, 2004, s. 77-91.  
14 Brune Y, Den dagliga dosen – Diskriminering i Nyheterna och Bladet, I: Mediernas vi och dom, Stockholm, 
Statens offentliga utredningar, 2006, s. 90.  
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3.2.1	  Hypoteser	  
1.3 Gärningsmannens ursprung nämns mer i artiklarna om självmordsbombningen. 

 

2.1 Aktörer med skandinaviskt namn får uttala sig mer än personer med utomeuropeiskt 

namn. 

 

2.2 Aktörer som representerar invandrarföreningar får uttala sig mer sällan än aktörer som 

representerar skandinaviska föreningar. 

 

2.3 Man nämner i större grad de utomeuropeiska talarnas ursprung än de skandinaviska 

talarnas ursprung. 

 

Hypotes 2.1 och hypotes 2.3 kan verka lika, men vi anser att de båda kompletterar varandra. 

Ibland nämns inte ursprung och i de fallen har vi låtit namnen bli en indikator för deras 

ursprung vid just denna hypotes.  

 

3.3	  Stereotyper	  
Stereotyper är något som medier och nyhetsrapporteringar använder och arbetar med i sina 

texter. En stereotyp är en förutfattad mening, en fördom, om en viss person eller grupps 

egenskaper.15 Stereotyper styr även hur medierna kategoriserar människor, händelser och 

förhållanden. Om till exempel en grupp beskrivs som “muslimska fundamentalister” kommer 

medierna behandla dem utifrån detta och följa en viss mall - utan att ta hänsyn till det som 

faktiskt har skett. Med andra ord beskrivs verkligheten utifrån förutbestämda mallar och 

personen eller händelsen som “hamnar inom mallen” kommer beskrivas därefter.16 

3.3.1	  Stereotyper	  i	  vår	  undersökning 
I hela västvärlden är ofta bilden av muslimska invandrare stereotypa och negativa. Man ser 

dem som “inre fiender” och mediernas framställning av dem bidrar till att se dem som ett 

                                                
15 Nationalencyklopedin. http://www.ne.se/stereotyp, (hämtad: 121029) 
16 Hvitfelt, H. Den muslimska faran – om mediebilden av islam. I: Mörk magi i vita medier, Ylva Brune (red.), 
Stockholm: Carlsson Bokförlag, 1998, s. 83 
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samhällsproblem.17 Man använder sig av vissa symboler i sina texter för att beskriva islam 

och muslimer. Några av dessa är: fundamentalism, Allah, jihad, Koranen och islam. Med 

hjälp av dessa symboler kan journalisterna styra läsaren och “bestämma” hur händelsen som 

beskrivs ska tolkas. Texterna beskriver hur vissa händelser ska tolkas och dessa symboler 

användes som stereotyper. De styr vårt tänkande samt vår kommunikation.18 

 

Man kan se exempel i studien “Critical analysis of Islamphobia in the West and the Media” av 

Dr. Syed Abdul Siraj. I studien pekar författaren ut hur islam och muslimer framställs på olika 

sätt och med olika uttryck i västerländska medier. Han skriver bland annat att islam ses som 

en religion som är våldsam och aggressiv samt att medierna kopplar samman dem med hot 

och rädsla samt ger support till terrorism. Religionen ses även som underlägsen. Studien visar 

resultat på  att den största bidragande faktorn till stereotypiseringen av islam handlar om 

ordvalet i medierna. Ord som “extremist” och “terrorist” beskriver gärna muslimerna istället 

för ord som “progressiv” eller “väckelsepredikant”. Författaren poängterar ut att de 

västerländska medierna hjälper till att förstärka stereotyperna kring islam. Han skriver även 

att medierna även pekar ut skillnaden mellan kristendomen och islam där kristendomen 

kopplas samman med tolerans och islam inkluderar människor som är motsatsen.19 

3.3.2	  Hypoteser	  
3.3 I artiklarna om självsmordbombaren används ord som “fara”, “hot”, “rädsla”, “terror”, 

”risk” i större utsträckning än i artiklarna om massmördaren. 

 

3.4 Journalisterna använder sig av fler muslimska stereotyper och symboler än kristna 

stereotyper och symboler. 

 

Exempel på symboler och stereotyper för muslim: fundamentalism, Allah, jihad, 

moské och koranen när de beskriver muslimerna. 

Exempel på symboler och stereotyper för kristna: fundamentalism, Gud, kyrkan, 

 Bibeln och De tio budorden.  

 

                                                
17 Brune, Y, Mörk magi i vita medier, Stockholm, Carlssons bokförlag, 1998, s. 91 
18 Hvitfelt, H. Den muslimska faran – om mediebilden av islam. I: Mörk magi i vita medier, Ylva Brune (red.), 
Stockholm: Carlsson Bokförlag, 1998, s. 82-84 
19 Siraj, Syed Abdul,Critical analysis of Islamphobia in the West and the Media; Global Media Journal: 
Pakistan Edition; Vol. 5 No: 1(2011), s 26-37 
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3.4	  Diskussion 
Det första vi kan konstatera är att tidigare forskning och teorier i större utsträckning behandlar 

hur muslimer och islam framställs och representeras i medier, medan studier på hur kristna 

framställs nästan inte förekommer alls. Här finns det alltså en möjlighet att bidra till 

forskningsfältet. En annan slutsats att dra ur dessa är att muslimer framställs negativt i flera 

sammanhang och kopplas ofta samman med teman innehållande våldsanklagelser, medan 

kristna inte gör detta i samma omfattning.  

 

Vi har även en hel del svensk forskning, vilket känns relevant för vår studie då vi undersöker 

på nordisk nivå. Den internationella forskningen är inte helt utesluten då den hjälpt oss att få 

en översiktlig bild över hur stort forskningsfältet är samt vilka metoder som använts och vilka 

medier man till största del har undersökt. 

4.0	  Metod	  och	  material 
Under detta kapitel presenterar vi vilka metoder vi kommer att använda oss av, samt vårt 

metodproblem och hur vi kommer att gå tillväga. 
4.1	  Kvantitativ	  innehållsanalys	  
I vår studie har vi utgått från en kvantitativ innehållsanalys. Vår kvantitativa innehållsanalys 

är av jämförande karaktär då vi utgår från två gärningsmän med olika ursprung och variabler. 

Denna typ av analys är lämplig för vår undersökning då det med en kvantitativ 

innehållsanalys är enkelt att undersöka stora material på ett systematiskt sätt.  I denna analys 

intresserar man sig för att ta reda på frågor som i grunden handlar om vem (som beskrivs), vad 

(som rapporteras) och hur mycket (hur stort utrymme beskrivningen av forskningen får).20 

Genom denna studie kan vi alltså studera vilka ord och uttryck som kopplas samman med 

vilken religion och i vilken omfattning. Vi kan helt enkelt studera de tydliga och manifesta 

uttrycken i texterna och sedan dra samband utifrån dessa.  

 

Det finns fyra punkter som är viktiga att ta fasta på när man genomför en kvantitativ 

innehållsanalys - objektivitet, systematik, kvantitet, manifest. Med objektivitet innebär det att 

analysen ska vara helt oberoende av forskaren, en annan forskare ska kunna göra samma 

analys och uppnå liknande resultat. Detta uppnår vi då vi är två som kodar och analyserar, och 

                                                
20	  Bryman,	  A,	  Samhällsvetenskapliga	  metoder,	  Malmö,	  Liber,	  2009,	  s.	  193.	  
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därmed höjs studiens replikerbarhet.21 

 

Vi har varit systematiska från början genom att innan start definierat tillvägagångssättet, 

vilket är viktigt för att inget relevant för analysen ska hamna utanför. Att vara systematisk är 

även viktigt för att kunna vara objektiv, och detta är vi genom att använda oss av ett 

kodschema. 

	  

4.2	  Tillvägagångssätt	  
I vår studie har vi även utgått från en deduktiv teori. Men detta menas att vi har utgått från 

tidigare forskning och redan etablerade idéer och teorier när vi utformat vårt syfte, våra 

frågeställningar och våra hypoteser. Data samlas sedan in och testas mot hypoteserna för att 

kunna svara på våra frågeställningar. Utifrån detta kan vi sedan utveckla de tidigare 

teorierna.22 När vi har tillämpat vår kvantitativa innehållsanalys har vi först och främst utgått 

från Åsa Nilssons kapitel i ”Metoder i kommunikationsvetenskap” när vi anpassat vårt 

tillvägagångssätt.23 Vi tog även influenser av Alan Brymans bok ”Samhällsvetenskapliga 

metoder”.24 

4.2.1	  Utformande	  av	  forskningsproblem	  och	  urval	  
När syftet var färdigutformat formulerade vi fyra frågeställningar med underliggande 

hypoteser som kom att vara avgörande för analysens upplägg. Frågeställningarna är av 

deskriptiv/beskrivande karaktär med en jämförande analys eftersom vi ska jämföra två 

gärningsmän.25 Nästa steg var att göra ett väl definierat urval gällande medier och 

tidsintervall, vilket vi presenterar närmre under punkt 4.4.  

4.2.2	  Variabler	  och	  variabelvärden	  
Med ovanstående punkt klar gick vi över till att bryta ner hypoteserna till mätbara variabler 

med variabelvärden, operationaliserade. Detta är för att veta att vi med säkerhet får svar på 

våra frågeställningar, inklusive hypoteser.26 För att undvika subjektivitet presenterar vi exakt 

                                                
21 Nilsson,	  Å.	  Kvantitativ	  innehållsanalys,	  I:	  Metoder	  i	  kommunikationsvetenskap,	  Ekström,	  M.	  &	  Larsson,	  L,	  
(red.),	  Studentlitteratur,	  Lund,	  2010,	  s	  122. 
22 Ekström,	  M,	  &	  Larsson,	  L	  .	  (red.),	  Metoder	  i	  kommunikationsvetenskap,	  Studentlitteratur,	  Lund,	  2010,	  s	  20. 
23 Nilsson,	  Å.	  Kvantitativ	  innehållsanalys,	  I:	  Metoder	  i	  kommunikationsvetenskap,	  Ekström,	  M.	  &	  Larsson,	  L,	  
(red.),	  Studentlitteratur,	  Lund,	  2010,	  s	  119-‐152. 
24 Bryman,	  A,	  Samhällsvetenskapliga	  metoder,	  Malmö,	  Liber,	  2009,	  s.	  78-‐85. 
25 Nilsson,	  Å.	  Kvantitativ	  innehållsanalys,	  I:	  Metoder	  i	  kommunikationsvetenskap,	  Ekström,	  M.	  &	  Larsson,	  L,	  
(red.),	  Studentlitteratur,	  Lund,	  2010,	  s	  128. 
26 Nilsson,	  Å.	  Kvantitativ	  innehållsanalys,	  I:	  Metoder	  i	  kommunikationsvetenskap,	  Ekström,	  M.	  &	  Larsson,	  L,	  
(red.),	  Studentlitteratur,	  Lund,	  2010,	  s	  122-‐123. 
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vad det är som ska mätas och kodas, till exempel de specifika stereotyperna. En variabel är en 

egenskap, och ett exempel ur vår studie kan vara ”ursprung”. Alla variabler har minst ett 

svarsalternativ, och detta kallas variabelvärde. Ett exempel på detta är: ”skandinavisk”. Det är 

viktigt att dessa värden är uttömmande och ömsesidigt uteslutande. Det innebär att det alltid 

ska finnas ett värde att koppla varje variabel och analysenhet till samt att en analysenhet 

aldrig ska gå att koda på mer än ett sätt. Genom att ta med värdet ”Ej tillämplig” eller värdet 

”annan” kunde vi säkerställa att det alltid fanns ett värde att koppla varje analysenhet till.27 

 

 

Frågeställning 1:  

 

Hypotes 1.1: 

För att enklare se vem som kopplas ihop med den religion som nämns så valde vi att i 

kodschemat och kodmanualen dela upp variabeln ”religiös identitet” i flera variabler som 

representerar de olika. Genom att göra på detta vis kan vi lättare svara på vår hypotes än om 

vi endast hade räknat alla gånger religiös identitet nämns generellt. Det kommer se ut som 

nedan: 

 

Variabel1: Gärningsman - Religiös identitet 

 

Under dessa variabler kommer variabelvärdena att vara följande: 

1. ”muslimsk identitet” 

2. ”kristen identitet” 

3. ”annan” 

 

Exempel: 

Gärningsman - Religiös identitet     

1. Muslimsk id.  

2. Kristen id. 

3. Annan 

4. Ej tillämpligt 

                                                
27 Nilsson,	  Å.	  Kvantitativ	  innehållsanalys,	  I:	  Metoder	  i	  kommunikationsvetenskap,	  Ekström,	  M.	  &	  Larsson,	  L,	  
(red.),	  Studentlitteratur,	  Lund,	  2010,	  s	  135-‐143. 
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Finns det en koppling mellan gärningsmannens religiösa identitet och den är tillämpad som 

muslimsk kommer koden i kodschemat vara: 1.  

 

Det kommer se likadant ut för resten av aktörerna (offer, vittne, expert, övriga). Detta 

presenteras under hypotes 2.4. För att se exakt se bilaga om kodmanual. 

 

Hypotes 1.2: 

 

Variabelvärden att räkna: ”muslim”, ”islam”, ”kristen”, ”kristendomen”. 

 

Här skriver vi bara in hur många gånger de olika orden används i artiklarna.  

 

Hypotes 1.3: 

 

Variabel: gärningsman - ursprung 

Variabelvärden: “skandinaviskt”, ”övrigt europeiskt” och ”utomeuropeiskt” 

 

Här ser det ut som under hypotes 1.1 ovan. Vi kommer inte räkna hur många gånger 

ursprungen (skandinavisk, övrig europeisk och utomeuropeisk) nämns allmänt i artiklarna 

utan endast se hur ofta ursprungen kopplas ihop med gärningsmannen. Första tanken var här 

att använda variabelvärdena ”skandinavisk” och ”icke-skandinavisk”.  Anledningen till 

ändringen till tre kategorier är för att vi tycker att det är viktigt att kunna urskilja skillnaden 

mellan övrig europeisk och utomeuropeisk. Detta med tanke på att övrig europeisk inte 

kommer att spela någon viktig roll i vår undersökning. Vi kommer därför inte analysera eller 

bry oss om denna kategori i slutresultatet.  

 

Exempel:  

Gärningsman - ursprung 

  1. Skandinavisk > Vilket? 

  2. Övrig europeisk > Vilket? 

  3. Utomeuropeisk > Vilket? 

4. Ej tillämplig  
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Vi kommer här att ange vilket ursprung det är som nämns under värde 1-3. Nämns ett 

övrigeuropeiskt ursprung skriver man (2) i kodschemat samt vilket, till exempel Tyskland. 

 

Frågeställning 2: 

 

Hypotes 2.1: 

Även här valde vi att inte räkna generellt i artiklarna hur ofta skandinaviska, övriga 

europeiska och utomeuropeiska namn som uttalar sig utan dela upp dem via aktörer. Detta för 

att få en bättre översiktsbild. När vi kodar namnen kommer vi att skriva med vilket namn 

talaren i fråga är nämnt med för att man ska se vilka namn vi klassat under vilken kategori. Vi 

anser att listan med namnen är viktigt med tanke på att ett namn kan klassas som både 

skandinavisk och övrig skandinavisk beroende på vem det är som kodar. 

 

Variabler: offer - namn, vittne - namn, expert - namn, övriga - namn 

Variabelvärden:  

1. Skandinaviskt namn  

2. Övrigt europeiskt namn 

3. Utomeuropeiskt namn  

 

Exempel:  

Expert - namn 

 1. Skandinaviskt > Vilket? 

 2. Övrigt europeisk > Vilket?  

3. Utomeuropeiskt 

 4. Ej tillämpligt 

 

Blir det att experten har ett skandinaviskt namn (1) i kodschemat så kommer vi skriva vilket 

namn som är skrivet i artikeln (till exempel: Sven Svensson). Det kommer att se liknande ut 

för resten av aktörerna (offer, vittne, övriga). 

 

Hypotes 2.2: 

Här ser det lite annorlunda ut till skillnad från ovanstående hypoteser. Här kommer vi inte 
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utgå från de olika aktörerna vi använt oss av förut (gärningsman, offer, vittne, expert, övriga). 

Fokus här ligger på vilken förening det handlar om och inte vilken aktör det är. Här är det 

även viktigt att skriva vilken förening som nämns i texten.  

 

Variabel: Förening 

Variabelvärde: “Invandrarförening” & “skandinavisk förening”. 

 

Exempel:  

Förening  

1. Invandrarförening > vilken? 

2. Skandinavisk förening > vilken? 

3. Ej tillämplig 

 

Nämns alltså en invandrarförening (1) i artikeln så skriver man efter vilken det handlar om (t 

ex Islamiska förbundet).  

 

Hypotes 2.3: 

Denna hypotes liknar 1.3, förutom att vi mäter andra aktörer här – de resterande utöver 

gärningsmannen. 

 

Variabel: offer - ursprung, vittne - ursprung, expert - ursprung, övriga – ursprung 

Variabelvärde: ”skandinavisk”, ”övrig europeisk” och ”utomeuropeisk” 

 

Exempel:  

Aktör - ursprung 

  1. Skandinavisk > Vilket? 

  2. Övrig europeisk > Vilket? 

  3. Utomeuropeisk > Vilket? 

4. Ej tillämplig  

 

Hypotes 2.4: 

Denna liknar hypotes 1.1, förutom att vi mäter andra aktörer här – de resterande utöver 

gärningsmannen. 



Örebro universitet 
Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap 
 

 18 

 

Variabel1: Offer - Religiös identitet 

Variabel2: Vittnen - Religiös identitet 

Variabel3: Expert - Religiös identitet 

Variabel4: Övriga - Religiös identitet 

 

Exempel: 

Aktör - religiös identitet     

1. Muslimsk id.  

2. Kristen id. 

3. Annan 

4. Ej tillämpligt 

 

Frågeställning 3: 

 

Hypotes 3.1: 

 

Under denna hypotes har vi kodat i två steg. Först utgick vi från om det överhuvudtaget 

förekommer negativa uttryck och vilken aktör (gärningsman, offer, vittne, expert, övriga) 

detta uttryck sammankopplas med. Värde vi utgått från här är “ja” och “nej” och blir svaret 

“ja” anger vi även vilket ord som förekommer.  

 

Exempel:  

Förekommer negativa uttryck - gärningsmannen 

 1. Ja > vilket? 

 2. Nej  

 

Det kommer se likadant ut för resterande aktörer. 

 

Det andra steget här är räkna antalet gånger de negativa uttrycken används om de olika 

aktörerna (gärningsmannen, offer, vittne, expert, övriga).  
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Exempel: 

Antal negativa uttryck - gärningsmannen 

Skriv in siffra (inga bestämda variabelvärden) 

 

Hypotes 3.2:  

 

Under denna hypotes kommer göra som ovan och koda i två steg. Först utgår vi från om det 

överhuvudtaget förekommer positiva uttryck och vilken aktör (gärningsman, offer, vittne, 

expert, övriga) detta uttryck sammankopplas med. Vi utgår här från värdena “ja” och “nej” 

och blir svaret “ja” anger vi även vilket ord som förekommer.  

 

 

Exempel:  

Förekommer positiva uttryck - gärningsmannen 

 1. Ja > vilket? 

 2. Nej  

 

Det kommer se likadant ut för resterande aktörer. 

 

Det andra steget här är att räkna antalet gånger de positiva uttrycken används om de olika 

aktörerna (gärningsmannen, offer, vittne, expert, övriga).  

 

Exempel: 

Antal positiva uttryck - gärningsmannen 

Skriv in siffra (inga bestämda variabelvärden) 

 

Hypotes 3.3: 

Nu mäter vi endast de ord vi skrivit upp under hypotesen. Orden vi räknar under denna 

hypotes är: “fara”, “risk”, “hot”, “rädsla” och “terror”.  

 

Hypotes 3.4: 

Som ovanstående hypotes; räkna orden (stereotyperna och symbolerna). Vi använder oss av 

variablerna: “muslimska stereotyper” och “kristna stereotyper”.  
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Frågeställning 4: 

 

Hypotes 4.1: 

Denna hypotes verifieras/falsifieras utanför själva kodschemat och kommer inte räknas i varje 

kodschema. Se 5.0 Resultatredovisning för svar. 

 

Efter att ha brutit ner hypoteserna till variabler gjorde vi en mindre pilotstudie för att se om 

variablerna var väsentliga och mätbara. Vi märkte att alla var mätbara men ändrade några av 

meningsuppbyggnaderna i hypoteserna så att de skulle fungera bättre. 

 

	  

4.2.3	  Kodschema	  och	  kodmanual	   

För att underlätta kodningsarbetet och senare analys konstrueras ett kodschema. Vi utformade 

vårt kodschema efter ordningen på våra hypoteser för att förenkla analysarbetet.28 Vi valde att 

använda oss av ett statistikprogram, närmare bestämt SPSS. Det finns nästan inga angivna 

regler på hur man ska konstruera kodschemat men ett råd är att börja med medium, datum och 

liknande variabler som är viktiga för varje enskild analysenhet.29 Vi följde detta råd och har i 

början av vårt kodschema variablerna: datum, löpnummer, artikelnummer, tidningstyp, 

tidning samt om artikeln är webbupplaga eller tryck upplaga. Detta underlättar även 

kodningen.30 Se bilaga 2 (punkt 9.2) för kodschemat.  

 

En kodmanual framställdes även och denna används som en nyckel för att kunna veta vilka 

siffror vi ska placera i de tomma rutorna. Detta är även bra att ha om man ska be någon 

utomstående koda för att öka replikerbarheten.31 Se bilaga 1 (punkt 9.1) för att se kodmanual. 

 

Man skiljer på två kodarreliabiliteter, intrakodarreliabilitet och interkodarreliabiliet. Det 

förstnämnda avser konsekvenserna när det bara en är en person som kodar medan den 

sistnämnda avser när det är minst två kodare som kodar samma analysenhet på samma villkor, 
                                                
28 Nilsson,	  Å.	  Kvantitativ	  innehållsanalys,	  I:	  Metoder	  i	  kommunikationsvetenskap,	  Ekström,	  M.	  &	  Larsson,	  L,	  
(red.),	  Studentlitteratur,	  Lund,	  2010,	  s	  144 
29 Nilsson,	  Å.	  Kvantitativ	  innehållsanalys,	  I:	  Metoder	  i	  kommunikationsvetenskap,	  Ekström,	  M.	  &	  Larsson,	  L,	  
(red.),	  Studentlitteratur,	  Lund,	  2010,	  s	  144 
30 Nilsson,	  Å.	  Kvantitativ	  innehållsanalys,	  I:	  Metoder	  i	  kommunikationsvetenskap,	  Ekström,	  M.	  &	  Larsson,	  L,	  
(red.),	  Studentlitteratur,	  Lund,	  2010,	  s	  136. 
31 Bryman,	  A,	  Samhällsvetenskapliga	  metoder,	  Malmö,	  Liber,	  2009,	  s.	  199-‐200 
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utifrån samma kodmanual och kodschema.32 Vår studie har interkodarreliabilitet med tanke på 

att vi är två som kodar samma material likadant. Vi har inte delat upp materialet mellan oss 

utan båda kodat allt material för att slippa systematiska kodfel.  

 

För att kunna koda och utforma samt använda ett kodschema är det viktigt att variablerna går 

att räkna kvantitativt och verkligen är ömsesidigt uteslutande och uttömmande.33 Detta 

bekräftade vi genom att göra en pilotstudie innan vi började koda på ”riktigt”.  

 

4.2.4	  Kodning	  och	  analys	  av	  data 

Efter att testat kodschemat och kodmanualen och kommit fram till att det fungerar att använda 

dessa variabler och variabelvärden kodade vi helt enkelt bara. Vi räknade de olika variablerna 

och hur många gånger de förekom samt skrev upp vad som förekom eller om det inte förekom 

något alls. Vi följde tydligt vår kodmanual för att veta vad vi skulle skriva i de tomma rutorna 

i kodschemat. Då vi var två stycken som kodade så använde vi löpnumren för att kunna 

urskilja vem som kodat vad.  

	  
Efter att vi kodat alla analysenheter (artiklar) sammanställde vi dem i SPSS för att kunna sätta 

ihop diagram, bekräfta/förkasta hypoteser, svara på frågeställningar samt analysera. Med 

hjälp av SPSS tog vi fram frekvens- och procentfördelningar för varje värde och variabel. Vi 

studerade våra löpnummer och koder och såg att vi hade fått fram samma resultat, och kunde 

därmed validera datan (vi testade även hur hög vår interbedömarreliabilitet var, se punkt 4.3).  

Vi valde att växla att testa datan mot hypoteserna och sen köra datan mot varandra, vilket är 

det vanligaste sättet.34 Vi testade datan mot hypoteserna för att kunna verifiera/falsifiera dem 

samt körde datan mot varandra för att se skillnaden mellan datum och rapporteringsmängd per 

tidning och tidningstyp. Vi valde att redovisa resultaten i tabeller samt ett par linjediagram (se 

bilaga 9.3). Anledningen är för att vi först och främst kan redovisa både procent och antal på 

ett lämpligt sätt i tabellerna, och genom att använda ett linjediagram när vi visar fördelningen 

på artiklarna per dag kan vi lätt se ett mönster och en utveckling. Eftersom att vi har ett 

                                                
32 Nilsson,	  Å.	  Kvantitativ	  innehållsanalys,	  I:	  Metoder	  i	  kommunikationsvetenskap,	  Ekström,	  M.	  &	  Larsson,	  L,	  
(red.),	  Studentlitteratur,	  Lund,	  2010,	  s	  147 
33 Nilsson,	  Å.	  Kvantitativ	  innehållsanalys,	  I:	  Metoder	  i	  kommunikationsvetenskap,	  Ekström,	  M.	  &	  Larsson,	  L,	  
(red.),	  Studentlitteratur,	  Lund,	  2010,	  s	  135-‐143. 
34 Nilsson,	  Å.	  Kvantitativ	  innehållsanalys,	  I:	  Metoder	  i	  kommunikationsvetenskap,	  Ekström,	  M.	  &	  Larsson,	  L,	  
(red.),	  Studentlitteratur,	  Lund,	  2010,	  s	  147-‐148 
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ojämnt antal artiklar per dåd är det viktigt för oss att se just procent då det hade blivit väldigt 

skevt om vi enbart utgått från att räkna antal.  

 

Sedan jämförde vi kolumnerna per dåd i tabellerna för att besvara våra frågeställningar via 

hypoteserna (se 5.0). Efter det har vi analyserat och diskuterat utifrån detta (se 6.0) och dragit 

slutsatser och sedan relaterat till syfte och tidigare forskning/teorier.  

4.3	  Interbedömarreliabilitet	  
När det är två som kodar så är det viktigt att man innan ser på interbedömarreliabiliteten då 

överrensstämmelsen mellan de två personernas tolkningar annars kan vara alldeles för liten.35 

Vi testade vår interbedömarreliabilitet genom att först koda tio artiklar och se om resultatet 

blev detsamma för oss båda, och noterade att det i nio artiklar av tio överensstämde.  

 

4.4	  Urval	  och	  material	  
Det material vi har analyserat är nyhetsartiklar från både de tryckta upplagorna samt 

webbupplagorna, från minuten då terrordåden inträffat till tre dagar efter. Artiklarna kommer 

från både morgon- och kvällstidningar, detta för att populationen skulle bli så stor som 

möjligt. 

 

När vi valde tidningar utgick vi från en effektorienterad urvalsprincip, vilket innebär att man 

väljer ut de största och mest använda medierna som har störst potential att påverka flest 

människor.36 Tidningarna vi har tagit texterna ur är Aftonbladet, Expressen, Svenska 

Dagbladet och Dagens Nyheter. Anledningen till att vi valt endast svenska tidningar är för att 

variablerna ska vara samma genom hela studien och för att vi ville undersöka hur den svenska 

nyhetsrapporteringen använder sig av olika uttryck. Vi valde även bara fyra tidningar då vi 

upplever att fler tidningar hade gett oss för mycket material och vi upplever att det inte 

kommer att förändra resultatet nämnvärt. Vi kände även att press passade bäst för vår studie 

då det är lämpligt att koda utifrån våra variabler.  

 

Innan vi började med vårt urval gjorde vi en yttre avgränsning och fastställde en 

minimumgräns på hundra ord för artiklarna för att undvika att få med små notiser, bildtexter 

                                                
35 Bryman,	  A,	  Samhällsvetenskapliga	  metoder,	  Malmö,	  Liber,	  2009,	  s.	  86. 
36 Nilsson,	  Å.	  Kvantitativ	  innehållsanalys,	  I:	  Metoder	  i	  kommunikationsvetenskap,	  Ekström,	  M.	  &	  Larsson,	  L,	  
(red.),	  Studentlitteratur,	  Lund,	  2010,	  s	  129.	  
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och kommentarer.37 Vi anser att dessa typer av texter inte är relevanta för vår studie. Även om 

de är en del av det totala nyhetsflödet så innehåller de inte tillräckligt med material för att 

koda av.  

 

Vi gjorde även innehållsliga avgränsningar innan vi tog fram vårt urval. Detta kan innebära 

kriterier som materialet man ska undersöka ska ha för att materialet ska passa in i ramen och 

inte vara irrelevant för studien. Vi valde att använda oss av nyckelord som ska finnas med i 

alla artiklarna.38 För självmordsbombningen på Drottninggatan kommer vi att använda oss av 

nyckelorden: “bomb”, ”Drottninggatan” och för skottlossningen på Utøya kommer vi använda 

oss av nyckelordet “Utøya”.  

 

Tidsintervall: 

Sökord: “Bomb” “Drottninggatan” Tidsintervall: 2010-12-11 - 2010-12-14 

Sökord: “Utøya”. Tidsintervall: 2011-07-22 - 2011-07-25 

Tidsintervallerna börjar samma dag som attentaten sker och pågår exakt tre dagar framåt. 

Anledningen till att vi valt en tre dagar lång intervall på båda attentaten är för att inom tre 

dagar har redan relativt många nyhetstexter hunnit publiceras i flera olika tidningar och 

terrordåden är fortfarande aktuella. Även förändring i sättet att rapportera händelsen på kan 

hinna ske. Anledningen till att vi inte valde en längre period är för att vi anser att det finns 

tillräckligt med material under fyra dagar. Vi tror att en lite längre tidsperiod ändå inte hade 

förändrat resultatet nämnvärt. Vi använde oss även av hela populationen och valde därmed en 

period som inte innehåller alldeles för många artiklar. 

Vår population är alla artiklar som kommer upp i Mediearkivet som är publicerade i de fyra 

tidningarna vi valt. Sammanlagt blev populationen 287 artiklar - 244 på Utøya och 43 på 

skottlossningen.  

För att komma fram till dessa sökord, våra intervaller, tidningsval samt att vi behövde 

använda oss av hela populationen fick vi testa oss fram. Vi hade först tänkt utgå från både 

norska och svenska tidningar, men det blev för komplicerat i variablerna då vi måste använda 

                                                
37 Nilsson,	  Å.	  Kvantitativ	  innehållsanalys,	  I:	  Metoder	  i	  kommunikationsvetenskap,	  Ekström,	  M.	  &	  Larsson,	  L,	  
(red.),	  Studentlitteratur,	  Lund,	  2010,	  s	  130-‐132.	   
38 Nilsson,	  Å.	  Kvantitativ	  innehållsanalys,	  I:	  Metoder	  i	  kommunikationsvetenskap,	  Ekström,	  M.	  &	  Larsson,	  L,	  
(red.),	  Studentlitteratur,	  Lund,	  2010,	  s	  133 
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oss av konkreta ord när vi räknar. Vi hade även tänkt utgå från intervaller på en månad, samt 

två veckor, och använda oss av ett proportionellt stratifierat urval. Skillnaden mellan de två 

populationerna blev dock alldeles för stor (samt att antalet artiklar för ena terrordådet inte 

ökade märkvärt) och denna typ av urvalsmetod gick därmed inte att tillämpa. Utifrån detta 

valde vi istället att utgå från hela populationen och använda oss av procent när vi analyserar 

den insamlade datan eftersom man på detta vis inte behöver ha populationer som innehåller 

alls lika många artiklar eller speciellt många artiklar alls. 

Under kodningens gång märkte vi att ett antal artiklar upprepade sig och innehöll exakt 

samma information samt att några var borttagna från mediearkivet, så till slut hade vi totalt 

220 artiklar efter bortfallet. Då var 195 av dessa om Utøya och 25 om självmordsbombningen. 

Vi hade alltså totalt ett bortfall på 67 artiklar.  

 

4.5	  Reliabilitet	  och	  validitet	  
I vår studie har vi tagit hänsyn till reliabiliteten och validiteten. Validitet står för giltighet och 

reliabilitet för tillförlitlighet.39 I detta sammanhang brukar man även ibland ta upp begreppet 

replikation, det vill säga huruvida studien skulle gå att göra om och då komma fram till 

samma resultat.40 Vi anser att vår studie kommer att vara möjlig att replikera då vi har 

tidsbegränsat vårt urval, och de valda artiklarna och deras innehåll kommer vara oförändrade 

oavsett om vi gör vår studie idag eller om någon annan gör den om ett år. Vi är dessutom två 

som kodar, vilket höjer studiens replikerbarhet till skillnad från om det bara hade varit en som 

kodat.41 

 

Ett argument har giltighet, alltså validitet, om det “har med saken att göra”. Om hypoteserna 

ger svar på frågeställningarna så anses något som valid. Detta anser vi att våra hypoteser 

gör.42 Vi anser även att vår studie är valid då vi har utformat våra hypoteser och 

frågeställningar utifrån tidigare forskning och våra teoretiska utgångspunkter.  

 

Vi har valt ett material som är relativt brett då vi fått med både morgon- och kvällstidningar. 

Vi har även riktat in oss på både webb och tryck för att få en variation. Tidningarna vi valt är 
                                                
39 Ekström,	  M,	  &	  Larsson,	  L	  .	  (red.),	  Metoder	  i	  kommunikationsvetenskap,	  Studentlitteratur,	  Lund,	  2010,	  s	  14 
40 Bryman,	  A,	  Samhällsvetenskapliga	  metoder,	  Malmö,	  Liber,	  2009,	  s.	  43. 
41 Nilsson,	  Å.	  Kvantitativ	  innehållsanalys,	  I:	  Metoder	  i	  kommunikationsvetenskap,	  Ekström,	  M.	  &	  Larsson,	  L,	  
(red.),	  Studentlitteratur,	  Lund,	  2010,	  s	  122	  
42 Ekström,	  M,	  &	  Larsson,	  L.	  (red.),	  Metoder	  i	  kommunikationsvetenskap,	  Studentlitteratur,	  Lund,	  2010,	  s	  14-‐5. 
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även fyra av Sveriges största, vilket vi upplever talar för en ökad reliabilitet än om det hade 

rört sig om mindre tidningar. Vi anser även att tidningsmediet är lämpligt för att besvara 

forskningsfrågorna då flera tidigare studier besvarat sina forskningsfrågor i just tidningar.  

 

4.6	  Metodproblem	  
En nackdel med en kvantitativ innehållsanalys är att vi inte får svar på frågan “Varför?” utan 

kan bara spekulera kring varför det blev ett visst resultat. Det är även väldigt svårt att ta fram 

en kodningsmanual som inte innehåller en viss mängd värderingar och tolkningar från 

kodarnas sida då vi som medlemmar i en kultur har ett visst perspektiv och en viss 

vardagskunskap.43 

 

Ett annat är att man “glömmer bort” bilderna som finns i artiklarna och endast fokuserar på 

texten. Då de flesta artiklar innehåller en eller flera bilder hade det varit intressant att 

komplettera innehållsanalysen med en bildanalys.44 Ännu ett problem är att innehållsanalysen 

endast går in på små delar av innehållet, och att det därmed finns risk att glömma bort 

helhetsperspektivet.45 

 

Ett problem för oss är att våra värderingar kan spegla resultatet till viss del. Två av våra 

hypoteser rör positiva och negativa uttryck, vilket är en subjektiv fråga. Det som är positivt 

för oss kanske är negativt för någon annan. Detta problem hanterade vi genom att välja ord 

som lät nedlåtande respektive upphöjande i kontexten. Till exempel beskrevs Anders Behring 

Breivik vid ett tillfälle som en ”typisk loner”, vilket i sammanhanget var nedlåtande. Alltså 

blev detta sorterat som ett negativt uttryck. Vi tror därmed att vårt resultat blir giltigt, trots de 

subjektiva tolkningarna.   

5.0	  Resultatredovisning	  
Här redovisar vi vårt resultat indelat i frågeställningar och hypoteser. I de fall där diagrammen 

rör namn, ursprung, positiva uttryck och negativa uttryck så finns ”vilket som är nämnt” listat 

i bilaga 9.3.  

                                                
43 Bryman,	  A,	  Samhällsvetenskapliga	  metoder,	  Malmö,	  Liber,	  2009,	  s.	  203-‐204. 
44 Fogde,	  Marinette,	  Bildanalys,	  I:	  Metoder	  i	  kommunikationsvetenskap,	  Ekström,	  M.	  &	  Larsson,	  L,	  (red.),	  
Studentlitteratur,	  Lund,	  2010,	  s	  179-‐191 
45 Nilsson,	  Å.	  Kvantitativ	  innehållsanalys,	  I:	  Metoder	  i	  kommunikationsvetenskap,	  Ekström,	  M.	  &	  Larsson,	  L,	  
(red.),	  Studentlitteratur,	  Lund,	  2010,	  s	  125-‐6. 
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Här kan vi se hur fördelningen av de 25 artiklarna ligger över de fyra dagarna. Som 

diagrammet visar är omfattningen störst under den tredje dagen (13.12.10). Anledningen till 

den låga procenten 11.12.10 kan bero på att terrordådet skedde på sen eftermiddag.  

Absolut antal = 25 artiklar 

 

Datum – massmördaren 

Absolut antal = 195 artiklar 

Även här kan vi se att rapporteringen inte så stor under första dagen, vilket är förståeligt då 

även detta dåd inträffade på eftermiddagen/kvällen. Rapporteringen från tredje dagen 

(24.07.11) har också här störst omfång.  

Tidningstyp 

Tabell 1 - Tidningstyp 
 
Variabel 

Självmordsbombaren 
Frekvens (%) 

Massmördaren 
Frekvens (%) 

Morgonpress 5 (20,0) 72 (36,9) 
Kvällspress 20 (80,0) 123 (63,1) 
Total 25 (100,0) 195 (100,0) 
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Resultat: 

Vid självmordsbombningen kan vi notera att rapporteringen i kvällstidningar var betydligt 

mer omfattande än den i morgontidningar. Även vid massmordet på Utøya är rapporteringen i 

kvällspress mer omfattande men inte lika omfattande som under rapporteringen kring 

självmordsbombningen.  

Tidning 

Tabell 2 - Tidning 
 
Variabel 

Självmordsbombaren 
Frekvens (%) 

Massmördaren 
Frekvens (%) 

Aftonbladet 12 (48,0) 106 (54,4) 
Expressen 8 (32,0) 17 (8,7) 
Svenska Dagbladet 4 (16,0) 46 (23,6) 
Dagens Nyheter 1 (4,0) 26 (13,3) 
Total 25 (100,0) 195 (100,0) 

Resultat: 

Det vi fick fram genom kodningen är att Aftonbladet är den tidning av de fyra vi kodade som 

rapporterade mest om de båda händelserna. Nästan hälften av artiklarna om 

självmordsbombaren och över hälften om massmördaren var just därifrån. Det skiljde sig 

dock mellan dåden om vilken tidning som rapporterade minst – DN rapporterade minst om 

självmordsbombaren (4 %) och Expressen rapporterade minst om massmördaren (~ 9 %).  

Typ av upplaga 

Tabell 3 – Typ av upplaga 
 
Variabel 

Självmordsbombaren 
Frekvens (%) 

Massmördaren 
Frekvens (%) 

Tryckt upplaga 16 (64,0) 106 (54,4) 
Webbupplaga 9 (36,0) 89 (45,6) 
Total 25 (100,0) 195 (100,0) 

Resultat: 

Fördelningen av tryckta artiklar och webbartiklar är relativt jämn men de tryckta artiklarna är 

något fler i båda fallen. Dock lite större skillnad i rapporteringen om självmordsbombaren. 
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Frågeställning 1 

1.1: Gärningsmannens religiösa identitet anges mer i artiklarna om självmordsbombningen 

än massmördaren. 

 

Tabell 8 – Gärningsmannens religiösa identitet 
 
Variabel 

Självmordsbombaren 
Frekvens (%) 

Massmördaren 
Frekvens (%) 

Muslimsk identitet 6 (24,0) 0 (0,0) 
Kristen identitet 0 (0,0) 5 (2,6) 
Annan 0 (0,0) 0 (0,0) 
Ej tillämplig 19 (76,0) 190 (97,4) 
Total 25 (100,0) 195 (100,0) 
 

Resultat:  

Denna hypotes kan verifieras då självmordsbombarens religiösa identitet påpekas i större 

utsträckning än massmördarens religiösa identitet. Nästan i en fjärdedel (24 %) av artiklarna 

om självmordsbombningen påpekas gärningsmannens religiösa identitet.  

 

1.2: Orden ”muslim” och ”islam” nämns i fler artiklar om självmordsbombningen än orden 

”kristen” och ”kristendom” nämns i artiklarna om massmördaren (inkluderar även 

böjningar, till exempel ”muslimer” och ”kristna”).  

 
Tabell 4 – Muslim 
 
Antal 

Självmordsbombaren 
Frekvens (%) 

Massmördaren 
Frekvens (%) 

0 22 (88,0) 175 (89,7) 
1 3 (12,0) 12 (6,2) 
2 0 (0,0) 6 (3,1) 
4 0 (0,0) 1 (0,5) 
13 0 (0,0) 1 (0,5) 
Total 25 (100,0) 195 (100,0) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Örebro universitet 
Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap 
 

 29 

Tabell 5 – Islam 
 
Antal 

Självmordsbombaren 
Frekvens (%) 

Massmördaren 
Frekvens (%) 

0 20 (80,0) 168 (86,2) 
1 3 (12,0) 11 (5,6) 
2 1 (4,0) 5 (2,6) 
3 0 (0,0) 3 (1,5) 
4 0 (0,0) 2 (1,0) 
5 0 (0,0) 2 (1,0) 
6 1 (4,0) 3 (1,5) 
7 0 (0,0) 1 (0,5) 
Total 25 (100,0) 195 (100,0) 
 
Tabell 6 – Kristen 
 
Antal 

Självmordsbombaren 
Frekvens (%) 

Massmördaren 
Frekvens (%) 

0 25 (100,0) 189 (96,9) 
1 0 (0,0) 4 (2,1) 
2 0 (0,0) 2 (1,0) 
Total 25 (100,0) 195 (100,0) 
 

Vid denna hypotes saknas tabell över ordet ”kristendomen” då det inte förekom i någon av 

artiklarna (se tabell i bilaga 9.3).  

 

Resultat 

Vi kan utifrån dessa tabeller verifiera vår hypotes, detta eftersom att ”kristen” nämndes i 3% 

av artiklarna om massmördaren medan ”muslim” nämndes i 12% och ”islam” i 20%, alltså 

tillsammans 32 procentenheter i artiklarna om självmordsbombaren. Som tabellerna ovan 

visar nämndes även ”islam” och ”muslim” i rapporteringen kring massmördaren. Dessa ord 

användes då i samband med att man till en början trodde att dådet orsakats av islamister samt 

att gärningsmannen propagerade i sådan utsträckning kring att han ville få bort islam från 

Europa.  

 
 
1.3: Gärningsmannens ursprung nämns mer i artiklarna om självmordsbombningen. 
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Tabell 13 – Gärningsmannens ursprung 
 
Variabel 

Självmordsbombaren 
Frekvens (%) 

Massmördaren 
Frekvens (%) 

Skandinavisk 3 (12,0) 21 (10,8) 
Övrig europeisk 0 (0,0) 0 (0,0) 
Utomeuropeisk 1 (4,0) 0 (0,0) 
Ej tillämplig 21 (84,0) 174 (89,2) 
Total 25 (100,0) 195 (100,0) 
 
 
 
Resultat:  
Utifrån vår kodning och våra tabeller kan vi verifiera vår hypotes. Skillnaden är endast fem 

procentenheter och därmed inte särskilt markant. Självmordsbombaren omtalas både som 

skandinavisk och utomeuropeisk. 

 

Frågeställning 2 

 
2.1: Aktörer med skandinaviskt namn får uttala sig mer än personer med utomeuropeiskt 

namn. 

 

Vi har här tagit bort aktören ”gärningsman” då hypotesen gäller aktörer som uttalar sig och 

när det gäller gärningsmannen har vi bara kodat hur många gånger hans namn nämns.   

 

Tabell 19 – Offer, namn 
 
Variabel 

Självmordsbombaren 
Frekvens (%) 

Massmördaren 
Frekvens (%) 

Skandinavisk 0 (0,0) 48 (24,6) 
Övrig europeisk 0 (0,0) 1 (0,5) 
Utomeuropeisk 0 (0,0) 18 (9,2) 
Ej tillämplig 25 (100,0) 128 (65,6) 
Total 25 (100,0) 195 (100,0) 
 
 
 
Tabell 20 – Vittne, namn 
 
Variabel 

Självmordsbombaren 
Frekvens (%) 

Massmördaren 
Frekvens (%) 

Skandinavisk 8 (32,0) 19 (9,7) 
Övrig europeisk 4 (16,0) 3 (1,5) 
Utomeuropeisk 4 (16,0) 1 (0,5) 
Ej tillämplig 9 (36,0) 172 (88,2) 
Total 25 (100,0) 195 (100,0) 
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Tabell 21 – Expert, namn 
 
Variabel 

Självmordsbombaren 
Frekvens (%) 

Massmördaren 
Frekvens (%) 

Skandinavisk 14 (56,0) 111 (56,9) 
Övrig europeisk 1 (4,0) 5 (2,6) 
Utomeuropeisk 0 (0,0) 3 (1,5) 
Ej tillämplig 10 (40,0) 76 (39,0) 
Total 25 (100,0) 195 (100,0) 
 
 
 
Tabell 22 – Övriga aktörer, namn 
 
Variabel 

Självmordsbombaren 
Frekvens (%) 

Massmördaren 
Frekvens (%) 

Skandinavisk 4 (16,0) 90 (46,2) 
Övrig europeisk 0 (0,0) 4 (2,1) 
Utomeuropeisk 0 (0,0) 10 (5,1) 
Ej tillämplig 21 (84,0) 91 (46,7) 
Total 25 (100,0) 195 (100,0) 
 
 
Resultat:  

Utifrån vår kodning och våra tabeller (samt skillnaderna på omfånget i namnlistorna) kan vi 

tydligt urskilja att vår hypotes går att verifiera. Man kan tydligt se att de med skandinaviskt 

namn får större plats i artiklarna än de med utomeuropeiskt (eller övrigt europeiskt) namn.  

 

 

2.2: Aktörer som representerar invandrarföreningar får uttala sig mer sällan än aktörer som 

representerar skandinaviska föreningar.  

 
 
 
Tabell 23 – Förening 
 
Variabel 

Självmordsbombaren 
Frekvens (%) 

Massmördaren 
Frekvens (%) 

Invandrarförening 0 (0,0) 3 (1,5) 
Skandinavisk förening 0 (0,0) 24 (12,3) 
Ej tillämplig 25 (100,0) 168 (86,2) 
Total 25 (100,0) 195 (100,0) 
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Resultat:  

Även här går vår hypotes att verifiera, fler skandinaviska föreningar får uttala sig i artiklarna 

än aktörer från invandrarföreningar.  

 

 

2.3: Man nämner i större grad de utomeuropeiska talarnas ursprung än de skandinaviska 

talarnas ursprung.  

 

Även här är ”gärningsman” bortplockat (se hypotes 2.1). 

 

Tabell 14 – Offer, ursprung 
 
Variabel 

Självmordsbombaren 
Frekvens (%) 

Massmördaren 
Frekvens (%) 

Skandinavisk 0 (0,0) 10 (5,1) 
Övrig europeisk 0 (0,0) 0 (0,0) 
Utomeuropeisk 0 (0,0) 0 (0,0) 
Ej tillämplig 25 (100,0) 185 (94,9 
Total 25 (100,0) 195 (100,0) 
 
 
Tabell 15 – Vittne, ursprung 
 
Variabel 

Självmordsbombaren 
Frekvens (%) 

Massmördaren 
Frekvens (%) 

Skandinavisk 1 (4,0) 3 (1,5) 
Övrig europeisk 0 (0,0) 3 (1,5) 
Utomeuropeisk 0 (0,0) 0 (0,0) 
Ej tillämplig 24 (96,0) 174 (89,2) 
Total 25 (100,0) 195 (100,0) 
 
 
 
 
 
 
 
Tabell 16 – Expert, ursprung 
 
Variabel 

Självmordsbombaren 
Frekvens (%) 

Massmördaren 
Frekvens (%) 

Skandinavisk 0 (0,0) 19 (9,7) 
Övrig europeisk 0 (0,0) 3 (1,5) 
Utomeuropeisk 0 (0,0) 3 (1,5) 
Ej tillämplig 25 (100,0) 174 (89,2) 
Total 25 (100,0) 195 (100,0) 
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Tabell 17 – Övriga aktörer, ursprung 
 
Variabel 

Självmordsbombaren 
Frekvens (%) 

Massmördaren 
Frekvens (%) 

Skandinavisk 1 (4,0) 27 (13,9) 
Övrig europeisk 0 (0,0) 1 (0,5) 
Utomeuropeisk 0 (0,0) 1 (0,5) 
Ej tillämplig 24 (96,0) 166 (85,1) 
Total 25 (100,0) 195 (100,0) 
 

 
 
Resultat:  

Här kan vi falsifiera vår hypotes då man i båda fallen påpekar skandinaviskt ursprung i 

samband med att aktörerna uttalar sig än utomeuropeiskt ursprung. Endast i 3 procentenheter 

påpekar man aktörernas utomeuropeiska ursprung.  

 

2.4: Man nämner i större grad muslimsk religiös identitet än kristen religiös identitet i 

samband med aktörerna.  

 
 
Tabell 12 – Övriga aktörer, religiös identitet 
 
Variabel 

Självmordsbombaren 
Frekvens (%) 

Massmördaren 
Frekvens (%) 

Muslimsk identitet 0 (0,0) 2 (1,0) 
Kristen identitet 0 (0,0) 4 (2,0) 
Annan 0 (0,0) 0 (0,0) 
Ej tillämplig 25 (100,0) 189 (96,9) 
Total 25 (100,0) 195 (100,0) 
 

Här saknas aktörerna ”offer”, ”vittne” och ”expert” samt gärningsman som presenterats under 

frågeställning 1.  

 

 

Resultat: 

Utifrån tabellen kan denna hypotes falsifieras då den kristna identiteten nämns dubbelt så 

många gånger som den muslimska identiteten. Dock är skillnaden endast en procentenhet, två 

artiklar. Och som den nyligen redovisade tabellen (samt de uteblivna tabellerna) visar kan 

slutsatsen dras att aktörer nästan aldrig kopplas ihop med en religiös identitet i pressmedier. I 

och med det detta lilla möjliga kodade material går hypotesen varken falsifiera eller verifiera. 
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Frågeställning 3:  

 

3.1: Man använder fler negativa uttryck om den muslimske gärningsmannen än om den 

kristne gärningsmannen. 

 

Tabell 24 – Gärningsman, förekommer negativa uttryck  
 
Variabel 

Självmordsbombaren 
Frekvens (%) 

Massmördaren 
Frekvens (%) 

Ja 0 (0,0) 12 (6,2) 
Nej 25 (100,0) 183 (93,8) 
Total 25 (100,0) 195 (100,0) 
 
 
Tabell 25 – Gärningsman, antal negativa uttryck 
 
Antal 

Självmordsbombaren 
Frekvens (%) 

Massmördaren 
Frekvens (%) 

0 25 (100,0) 175 (89,7) 
1 0 (0,0) 9 (4,6) 
2 0 (0,0) 10 (5,1) 
3 0 (0,0) 1 (0,5) 
Total 25 (100,0) 195 (100,0) 
 

 

Resultat:  

Denna hypotes kan falsifieras då det inte förekommer några negativa uttryck i samband med 

den muslimske gärningsmannen (självmordsbombaren). Dock är förekomsten av negativa 

uttryck i samband med den kristna gärningsmannen inte heller särskilt omfattande.  

 

3.2: Man använder fler positiva uttryck om den kristna gärningsmannen än om den 

muslimska gärningsmannen. 

 

Tabell 31 – Gärningsman, förekommer positiva uttryck 
 
Variabel 

Självmordsbombaren 
Frekvens (%) 

Massmördaren 
Frekvens (%) 

Ja 0 (0,0) 10 (5,1) 
Nej 25 (100,0) 185 (94,9) 
Total 25 (100,0) 195 (100,0) 
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Tabell 32 – Gärningsman, antal positiva uttryck 
 
Antal 

Självmordsbombaren 
Frekvens (%) 

Massmördaren 
Frekvens (%) 

0 25 (100,0) 185 (94,9) 
1 0 (0,0) 5 (2,6) 
2 0 (0,0) 4 (2,1) 
9 0 (0,0) 1 (0,5) 
Total 25 (100,0) 195 (100,0) 
 

Resultat: 

Denna hypotes går genom vår kodning att verifiera, detta på grund av det inte förekommer 

några positiva uttryck i artiklarna om den muslimska gärningsmannen medan det förekommer 

i 5 % av artiklarna (tio artiklar) och i några av artiklarna förekommer det flera positiva uttryck 

- det var nio stycken i en (se tabell).  

 

3.3: I artiklarna om självmordsbombaren används ord som ”fara”, ”hot”, ”rädsla, ”terror” 

och ”risk” i större utsträckning än i artiklarna om massmördaren. 

Tabell 40 – Fara 
 
Antal 

Självmordsbombaren 
Frekvens (%) 

Massmördaren 
Frekvens (%) 

0 22 (88,0) 185 (94,9) 
1 1 (4,0) 8 (4,1) 
2 1 (4,0) 1 (0,5) 
3 1 (4,0) 1 (0,5) 
Total 25 (100,0) 195 (100,0) 
 
 
 
Tabell 41 – Risk  
 
Antal 

Självmordsbombaren 
Frekvens (%) 

Massmördaren 
Frekvens (%) 

0 23 (92,0) 187 (95,9) 
1 2 (8,0) 6 (3,1) 
2 0 (0,0) 1 (0,5) 
4 0 (0,0) 1 (0,5) 
Total 25 (100,0) 195 (100,0) 
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Tabell 42 – Hot 
 
Antal 

Självmordsbombaren 
Frekvens (%) 

Massmördaren 
Frekvens (%) 

0 20 (80,0) 171 (87,7) 
1 5 (20,0) 12 (6,2) 
2 0 (0,0) 6 (3,1) 
3 0 (0,0) 5 (2,6) 
6 0 (0,0) 1 (0,5) 
Total 25 (100,0) 195 (100,0) 
 
 
Tabell 43 – Rädsla 
 
Antal 

Självmordsbombaren 
Frekvens (%) 

Massmördaren 
Frekvens (%) 

0 23 (92,0) 182 (93,3) 
1 1 (4,0) 8 (4,1) 
2 1 (4,0) 2 (1,0) 
4 0 (0,0) 1 (0,5) 
16 0 (0,0) 2 (1,0) 
Total 25 (100,0) 195 (100,0) 
 
 
Tabell 44 – Terror 
 
Antal 

Självmordsbombaren 
Frekvens (%) 

Massmördaren 
Frekvens (%) 

0 9 (36,0) 110 (56,4) 
1 6 (24,0) 30 (15,4) 
2 1 (4,0) 15 (7,7) 
3 2 (8,0) 10 (5,1) 
4 1 (4,0) 10 (5,1) 
5 2 (8,0) 9 (4,6) 
6 1 (4,0) 1 (0,5) 
7 2 (8,0) 3 (1,5) 
8 0 (0,0) 4 (2,1) 
9 0 (0,0) 1 (0,5) 
10 0 (0,0) 1 (0,5) 
12 0 (0,0) 1 (0,5) 
17 1 (4,0) 0 (0,0) 
Total 25 (100,0) 195 (100,0) 
 

 

Resultat:  

Som tabellerna visar används denna typ av ord i relativt stor utsträckning i samband med båda 

dåden. De fem olika orden har alla använts minst en gång i samband med båda dåden.  

För att se vilket av dåden som blivit sammankopplade i störst utsträckning med orden delar vi 

upp dem ord för ord. Orden ”fara” användes i störst utsträckning i artiklarna om 
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självmordsbombningen, sex procentenheter mer. ”Hot” användes också i störst utsträckning i 

artiklarna om självmordsbombningen, här sju procentenheter mer. ”Rädsla” användes dock i 

störst utsträckning i artiklarna om massmördaren och det skiljer två procentenheter. ”Terror” 

är det ord som användes i flest artiklar (i 38 % för självmordsbombningen och 55 % för 

massmördaren). Alltså användes även detta ord i större utsträckning i artiklarna om 

massmördaren. Det sista ordet vi kodade var ”risk” och återigen var utsträckningen större i 

artiklarna om självmordsbombningen. Utifrån detta kan vi dra slutsatsen att orden i allmänhet 

användes i större utsträckning i artiklarna om självmordsbombningen. Fyra av dessa fem ord 

fick större plats i denna nyhetsrapportering. 

 

3.4: Journalisterna använder sig av fler muslimska stereotyper och symboler än kristna.  

 
 
Tabell 45 – Stereotyp muslim 
 
Antal 

Självmordsbombaren 
Frekvens (%) 

Massmördaren 
Frekvens (%) 

0 18 (72,0) 187 (95,9) 
1 2 (8,0) 6 (3,1) 
2 0 (0,0) 2 (1,0) 
3 2 (8,0) 0 (0,0) 
4 1 (4,0) 0 (0,0) 
5 1 (4,0) 0 (0,0) 
7 1 (4,0) 0 (0,0) 
Total 25 (100,0) 195 (100,0) 
 
 
Tabell 46 – Stereotyp kristen 
 
Antal 

Självmordsbombaren 
Frekvens (%) 

Massmördaren 
Frekvens (%) 

0 25 (100,0) 193 (99,0) 
1 0 (0,0) 2 (1,0) 
Total 25 (100,0) 195 (100,0) 
 

 

Resultat:  

Även denna hypotes går att verifiera utifrån vår kodning. Man kan tydligt se att nästan inga 

stereotyper eller symboler används för kristendomen, endast i 1 % av artiklarna (två stycken) 

och endast ett begrepp per artikel. Stereotyper och symboler för muslimer används dock i 

större utsträckning. I en artikel var till och med sju stereotyper för muslim med. 

 



Örebro universitet 
Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap 
 

 38 

Frågeställning 4 

 
4.1: Självmordsbombningen i Stockholm fick större medialt utrymme än massmordet på 

Utøya. 

 

Då vi efter bortfall enbart hade 25 artiklar om självmordsbombningen och 195 om 

massmördaren så kan vi falsifiera denna hypotes.  

6.0	  Analys	  och	  diskussion	  

Vårt syfte har varit att undersöka på om muslimer och kristna konstrueras olika vid 

terrordådssammanhang i tidningsartiklar både inom morgon- och kvällspress. I det här 

kapitlet besvarar vi våra frågeställningar och vårt syfte samt diskuterar och reflekterar utifrån 

detta. Vi sätter resultaten i relation till tidigare studier och teoretiska utgångspunkter samt 

föreslår ämnen som vi anser intressanta för vidare forskning.  

	  
6.1	  Frågeställning	  1	  
Fokuserar medier olika mycket på religiös bakgrund och ursprung i de två terrordåden? I 

vilken utsträckning? 

 

I resultatredovisningen kom vi fram till att den muslimske gärningsmannen 

(självmordsbombaren) i större omfattning kopplades samman med både ursprung och 

religion. Under denna frågeställning bekräftades därmed alla våra tre hypoteser. Hans religion 

nämns i nästan en fjärdedel (24 %) av artiklarna medan den kristne gärningsmannen (vid 

skottlossningen på Utøya) endast kopplades samman med sin religion i 3% av artiklarna. 

Orden ”muslim” och ”islam” påpekades även oftare än vad orden ”kristen” och ”kristendom” 

gjordes. Vi kan här dra vissa kopplingar mellan nämnandet av islam i negativa sammanhang, 

något som även tas upp i studien ”The image of Islam in German public service television 

programs”46. I studien ”Den muslimska faran – om mediebilden av islam” tar författaren 

                                                
46 Richter	  C,	  Hafez	  K,	  The	  image	  of	  Islam	  in	  German	  television	  programs,	  University	  of	  Erfurt,	  Journal	  of	  Arab	  
and	  Muslim	  Media	  Research	  Volume	  2	  Number	  3,	  Intellect	  Ltd,	  2009,	  s.	  169-‐179. 
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Håkan Hvitfeldt upp att islam ofta nämns och framställs i nyhetssändningar med 

våldsanknytning.47 

 

I resultatredovisningen kom vi även fram till att ”muslim” och ”islam” även nämndes i 

artiklarna om massmördaren. I nästan alla av dessa artiklar förekom det  spekulationer kring 

om det var ”islamistiska grupper” som hade utfört dådet, vilket diskuteras i studien ”Muslimer 

och islam i svenska nyhetsmedier”. I denna studie presenteras det en av de mest dominerande 

kategorierna som muslimer är kopplade till är ”krigförande islamistiska grupper”, med andra 

ord att man misstänker att det är islamistiska grupper som ligger bakom och är skyldiga till 

dådet.48  

 

En möjlig anledning till detta stora fokus på just islam i samband med terrordåd kan 

eventuellt vara efterdyningar från terrordådet i USA den 11 september 2001. Då var det 

väldigt uttalat en muslimsk grupp som låg bakom och den stora nyhetsrapporteringen världen 

över gjorde att många blev oroliga och rädda. Vi tror att detta är det främsta skälet till att 

spekulationerna går så pass mycket runt islam och liknande grupper, ett ”hot utifrån”, när det 

inträffar sådana här dåd. Studien ”11 september – mediernas bevakning av terrorattackerna” 

snuddar vid detta när författarna beskriver att islam ofta nämns, men sällan skuldbeläggs 

helt.49  

 

Även ursprung kopplas ofta samman med den muslimske gärningsmannen. Trots att 

ursprunget enligt undersökningen inte alltid betonades som utomeuropeiskt så togs det ändå 

upp. Andra studier som tar upp sambandet mellan terrorist och utländsk härkomst är bland 

annat Iversens undersökning där han diskuterar utifrån ett ”vi och dem”-perspektiv och hur 

medierna förstärker detta. Han tar upp hur den ”elaka” nästan alltid i denna kontext är den 

med utländsk härkomst och att ett hot inifrån fortfarande är en del av gemenskapen. Han 

skriver att när det är en inhemsk gärningsman skyller man på sjukdom och dylikt, medan det 

skylls på härkomsten när det är en utländsk.50  

 
                                                
47	  Hvitfelt,	  H.	  Den	  muslimska	  faran	  –	  om	  mediebilden	  av	  islam.	  I:	  Mörk	  magi	  i	  vita	  medier,	  Ylva	  Brune	  (red.),	  
Stockholm:	  Carlsson	  Bokförlag,	  1998,	  s.	  83 
48 Ghersetti,	  M.	  &	  Levin,	  A,	  Muslimer	  och	  islam	  i	  svenska	  nyhetsmedier,	  Norrköping:	  Intergationsverket	  
skriftserie	  III,	  2002	  
49	  Leth,	  G,	  Thurén	  T,	  11	  september-‐	  mediernas	  bevakning	  av	  terrorattackerna,	  Stockholm:	  Norstedts,	  2002,	  s.	  
79-‐136	  
50	  Iversen,	  I	  A,	  Portraits	  of	  evil	  I:	  U.S.	  and	  the	  others,	  Nordicom,	  Göteborg,	  2004,	  s.	  77-‐91.	  	  
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Slutsats: Vi kan utifrån detta konstatera följande; ja, medier fokuserar olika mycket på 

religiös bakgrund och härkomst i och med terrordåden. Man väljer helt enkelt att oftare trycka 

på att gärningsmannen är muslim och även påpeka dennes härkomst, även om härkomsten 

inte nödvändigtvis var utomeuropeisk.  

 

6.2	  Frågeställning	  2	  

Vilka aktörer uttalar sig i artiklarna? Vilka religioner eller länder “förespråkar” de eller har 

ursprung från? 

 

Vid denna frågeställning har vi fokuserat mycket på de aktörer som får uttala sig. Vi har låtit 

namnen bli en indikator för vilket land de eventuellt kommer ifrån och samlat alla dessa namn 

under respektive tabell i bilaga 9.3. Vid båda dåden kan vi tydligt se att skandinaviska aktörer 

väger över kraftigt. Aktörerna i sin tur är uppdelade i offer, vittnen, experter och övriga, och 

kategorin där skillnaden är som störst är bland experterna. Vid självmordsbombningen är hela 

56 % av de experter som uttalat sig skandinaviska och vid 57 % av artiklarna vid 

massmördaren. Sedan är i sin tur 40 respektive 39 % ej tillämpliga. Det är alltså väldigt 

synligt vilka journalisterna väljer ut. Anledningen till detta tror vi är att vi trots allt bor i 

Skandinavien och att det är därför journalisterna hittat fler experter som har sitt ursprung just 

här.  

 

Här kan vi referera till ”Mörk magi i vita medier” där Birgitta Löwander diskuterar hur 

nyhetsmedierna kan bidra till rasism genom att bjuda in personer med rasistiska idéer, men vi 

anser även att medierna kan bidra till rasism genom att enbart välja aktörer med en viss 

härkomst, vilket i det här fallet råkar vara skandinavisk.51 Även Ylva Brune diskuterar 

huruvida journalisterna bidrar till en strukturell diskriminering i deras val kring vilka som får 

uttala sig. Hennes tes stämmer i detta fall.52 I fallet med självmordsbombaren kan man tycka 

att det hade varit lämpligt att låta även utomeuropeiska experter uttala sig, till exempel 

religionsvetare med inriktning på islam. Vi misstänker att det kan vara så att tidningarna, i 

synnerhet kvällstidningarna, vill sälja lösnummer och därmed satsar på mer upprörande 

                                                
51 Brune,	  Y,	  Mörk	  magi	  i	  vita	  medier,	  Stockholm,	  Carlssons	  bokförlag,	  1998,	  s.	  91 
52 Brune Y, Den dagliga dosen – Diskriminering i Nyheterna och Bladet, I: Mediernas vi och dom, Stockholm, 
Statens offentliga utredningar, 2006, s. 90. 
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teman. Man vill inte neutralisera läget utan istället skriva saker som folk kan tänkas vara 

nyfikna på.  

 

Vi har också, som redovisat, undersökt på vilka sorters föreningar som fått uttala sig. Det blir 

här lite svårt att föra en diskussion då det inte förekom någon förening alls i rapporteringen 

kring självmordsbombaren. Här kan vi ställa oss frågan varför det egentligen var så. Var det 

ett medvetet val, eller bara en slump? Detta kan bero på att tillgängligheten av skandinaviska 

föreningar i både Sverige och Norge är större. I artiklarna om massmördaren var det något 

fler. 1,5 % var från invandrarföreningar och 12,3% kom från skandinaviska föreningar. En 

anledning till att det är fler skandinaviska föreningar kan vara att föreningen som var på 

Utøya vid tidpunkten var norsk. Resten var ej tillämpligt.  

 

Sedan har vi studerat huruvida de påpekar härkomsten till de olika aktörerna och fick fram att 

skandinavisk härkomst påpekas mest, även om utomeuropeiskt ursprung också förekommer. 

Vi anser att detta leder till ett förstärkande av ”vi och dem”-perspektivet, där det noga 

påpekas vilka som tillhör ”vi” och vilka som tillhör ”dem”.53 Om ingen härkomst skulle 

nämnas så skulle inte ”vi och dem”-perspektivet ens existera, vilket det nu gör.  

 

Nästa moment berörde om aktörernas religion påpekas. I vår resultatredovisning kom vi fram 

till att nästan ingen aktör kopplas ihop med sin religiösa identitet, då det endast nämndes i två 

artiklar och då handlade det om två övriga aktörer som kopplades samman med kristendomen 

och islam.  Om resultatet hade skiljt sig åt mycket så hade kanske även detta bidragit till ett 

”vi och dem”-perspektiv, uppdelat i kristen och muslim, då Iversen påstår att muslimer i stort 

sett alltid är ”de andra”.54 Trots att hypotesen som berör kan förkastas utifrån tabellerna så 

anser vi inte att det bidrar till vår studie då resultatet i stort sett är uteblivet.  

 

Slutsats: För att besvara vår frågeställning kan vi konstatera att om vi utgår från namn när vi 

försöker fastställa härkomsten så skiljer det sig kraftigt åt då majoriteten av namnen hos 

personerna som uttalar sig är skandinaviska. Om vi istället ska utgå från vad medierna faktiskt 

skriver gällande härkomst och religion hos aktörerna så märker vi att det inte förekommer 

särskilt stor skillnad på vilken härkomst de faktiskt har. Skandinaviska aktörer förekommer 

                                                
53	  Iversen,	  I	  A,	  Portraits	  of	  evil	  I:	  U.S.	  and	  the	  others,	  Nordicom,	  Göteborg,	  2004,	  s.	  77-‐91.	  
54	  Iversen,	  I	  A,	  Portraits	  of	  evil	  I:	  U.S.	  and	  the	  others,	  Nordicom,	  Göteborg,	  2004,	  s.	  77-‐91. 
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dock mest men inte i särskilt stor utsträckning. Man väljer alltså att inte lägga någon större 

vikt vid härkomst eller religion hos de uttalande aktörerna.   

 

6.3	  Frågeställning	  3	  

”Hur ofta spelar nyhetsartiklar på stereotyper och rasism (utifrån teoretiska utgångspunkter 

och tidigare forskning)? Används fler stereotyper kring den ena gärningsmannen än kring 

den andra? Används fler negativa respektive positiva uttryck kring en viss gärningsman? 

Kopplas de samman med ord gällande terrordåd?”  

 

Här har vi utgått mycket från Dr. Syed Abdul Siraj, hans studie pekar på att muslimer 

framställs på ett visst sätt i västerländska medier och att den största bidragande faktorn till att 

muslimerna stereotypiseras är de ordval medierna använder sig av.55 Hvitfeldt säger även att 

bilden av muslimska invandrare är negativa och stereotypa och att medierna bidrar till detta 

samhällsproblem.56 För att ta reda på om så var fallet i vår studie undersökte vi om 

förekomsten av negativa respektive positiva uttryck kopplades samman med en viss 

gärningsman. Vår undersökning går emot de resultat han får fram, då vi genom vår kodning 

inte hittade några negativa uttryck i samband med den muslimske gärningsmannen. Istället 

förekommer det vissa om den kristne gärningsmannen. Likaså fann vi inte några positiva 

uttryck i samband med den muslimske gärningsmannen, men även här förekommer det hos 

den kristne.   

 

Vi har också valt att räkna hur ofta ett visst antal ord förekommer i artiklarna då Dr. Syed 

Abdul Siraj anser att ordval är den största bidragande faktorn till stereotypisering.57 De ord vi 

har räknat är ”fara”, ”hot”, ”rädsla”, ”terror” och ”risk”. Dessa ord valde vi att koda då Dr. 

Syed Abdul Siraj menar att islam ses som en religion som innebär ett hot och ger support till 

terrorism. ”Fara” och ”risk” är i stort sett synonymer till ”hot”, vilket är anledningen till att vi 

valde att ha med dem då vi inte vill missa något. När vi räknar ”risk”, ”fara” och ”hot” så 

menar vi på en samhällelig nivå. Vi ville se huruvida det fanns en koppling mellan den 

muslimske gärningsmannen och dessa ord.  
                                                
55 Siraj,	  Syed	  Abdul,Critical	  analysis	  of	  Islamphobia	  in	  the	  West	  and	  the	  Media;	  Global	  Media	  Journal:	  Pakistan	  
Edition;	  Vol.	  5	  No:	  1(2011),	  s	  26-‐37	  
56	  Hvitfelt,	  H.	  Den	  muslimska	  faran	  –	  om	  mediebilden	  av	  islam.	  I:	  Mörk	  magi	  i	  vita	  medier,	  Ylva	  Brune	  (red.),	  
Stockholm:	  Carlsson	  Bokförlag,	  1998,	  s.	  82-‐84 
57 Siraj,	  Syed	  Abdul,Critical	  analysis	  of	  Islamphobia	  in	  the	  West	  and	  the	  Media;	  Global	  Media	  Journal:	  Pakistan	  
Edition;	  Vol.	  5	  No:	  1(2011),	  s	  26-‐37 
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Som resultatredovisningen visar så används samtliga ord vid båda rapporteringarna, men fyra 

av fem ord (alla utom ”rädsla”) förekom i större utsträckning vid självmordsbombningen. Vår 

undersökning fick alltså fram ett resultat som liknande det Dr. Syed Abdul Siraj fick fram, 

men vår studie bidrar även till forskningen då vi får fram att orden ofta kopplas ihop även 

med en kristen gärningsman. Vi känner därmed att vi till en viss del fyllt hålet vi ville fylla.  

 

Stereotyperna vi har kodat är tagna från Hvitfeldts studie.58 Vi ville se om de även förekom 

här och vi har kommit fram till att så är fallet. Ett exempel är en artikel om 

självmordsbombaren där det förekom hela sju stereotyper för muslim. Nästan inga artiklar 

innehöll stereotyper för kristna. Precis som Hvitfeldt kan vi alltså konstatera att man gärna 

använder sig av stereotyper och symboler när man beskriver muslimer.  

 

Slutsats: Fler stereotyper användes kring den muslimske gärningsmannen än kring den 

kristne. Fyra av fem ord som kopplas ihop med terror användes mest i samband med den 

muslimske gärningsmannen.  

 

6.4	  Frågeställning	  4	  

”Vilken av händelserna skrevs det mest om?” 

 

Skillnaden i rapportering mellan självmordsbombningen och massmördaren är mycket stor. 

Vår hypotes förkastades då vårt urval består av 195 artiklar om massmördaren och enbart 25 

om självmordsbombningen, detta efter bortfall. I och med detta resultat kan vi bidra till 

forskningen eftersom tidigare studier, av Carola Richter och Kai Hafez, menar att nyheter 

uppmärksammar stora händelser i större utsträckning när händelserna rör islam. Ett exempel 

på detta är Muhammed-karikatyrerna. De påstår även att islam är den religion som får mest 

uppmärksamhet i medierna.59 I vår studie är detta inte fallet.  

 

Vi misstänker att en av anledningarna till att Utøya fick så stor uppmärksamhet i medierna är 

att det är ett av de största terrordåden som har hänt Norge i modern tid. Det fanns även många 
                                                
58 Hvitfelt,	  H.	  Den	  muslimska	  faran	  –	  om	  mediebilden	  av	  islam.	  I:	  Mörk	  magi	  i	  vita	  medier,	  Ylva	  Brune	  (red.),	  
Stockholm:	  Carlsson	  Bokförlag,	  1998,	  s.	  82-‐84 
59	  Richter	  C,	  Hafez	  K,	  The	  image	  of	  Islam	  in	  German	  television	  programs,	  University	  of	  Erfurt,	  Journal	  of	  Arab	  
and	  Muslim	  Media	  Research	  Volume	  2	  Number	  3,	  Intellect	  Ltd,	  2009,	  s.	  169-‐179.	  
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offer, vilket det inte gjorde i självmordsbombarens fall, vilket också kan bidra till ökad 

rapportering.  

 

Slutsats: Det skrevs mest om Utøya. Anledningen till detta kan vara olika skäl, till exempel 

att det är ett av de största terrordåden i Norges historia och att det fanns många dödsoffer, 

varav många av dem var så unga.  

 

6.5	  Vidare	  forskning	  
Eventuell vidare forskning som skulle kunna bedrivas kan bland annat utöka studien och välja 

ett bredare material och en större urvalsram, till exempel två veckor eller en månad. Detta 

skulle kunna öka generaliserbarheten då artikelantalet skulle bli avsevärt större. Det går även 

att tänka sig att man skulle kunna utveckla studien och även gå in på en kvalitativ nivå, till 

exempel genom en kritisk diskursanalys (CDA). Då kan man gå in djupare och analysera 

varför rapporteringen såg ut som den gjorde och vilka faktorer som kan ha påverkat detta. Då 

finns även möjligheten att titta mer på förekommande ideologier.  

 

Det går också att komplettera med en bildanalys, då det också finns stereotyper i bilder som 

skulle kunna vara intressanta att mäta. Två andra möjligheter är även att titta mer på hur 

rapporteringen såg ut internationellt och även mäta över tid, det vill säga att först titta på 

artiklar som skrevs för till exempel tjugo år sedan och se hur muslimer/kristna framställdes i 

och med terrordåd då, och sedan jämföra detta med hur det ser ut nu.  

7.0	  Sammanfattning	  
Vårt syfte med studien var att med hjälp av en kvantitativ innehållsanalys ta reda på om två 

olika religioner konstrueras olika i nyhetsrapporteringen kring Utøya och 

självmordsbombningen i Stockholm. Mer konkret: om muslimer och kristna konstrueras olika 

vid terrordådssammanhang i tidningsartiklar både inom morgon- och kvällspress, under tre 

dagars tid från och med minuterna efter tidpunkten vid terrordåden. Det underliggande 

problemet till syftet är att medier tenderar att använda sig av olika uttryck, begrepp och ord 

när de beskriver gärningsmän med olika bakgrund. Det finns mycket tidigare forskning när 

det gäller muslimer men betydligt mindre när det gäller kristna. Medierna kan bidra till en 

främlingsfientlighet.  
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För att uppfylla detta syfte har vi använt oss av fyra frågeställningar med underliggande 

hypoteser. Frågeställningarna var:  

 

Frågeställning 1: 

Fokuserar medier olika mycket på religiös bakgrund och ursprung i de två terrordåden? I 

vilken utsträckning?  

 

Frågeställning 2: 

Vilka aktörer uttalar sig i artiklarna? Vilka religioner eller länder “förespråkar” de eller har 

ursprung från?  

 

Frågeställning 3: 

Hur ofta spelar nyhetsartiklar på stereotyper och rasism (utifrån teoretiska utgångspunkter och 

tidigare forskning)? Används fler stereotyper kring den ena gärningsmannen än kring den 

andra? Används fler negativa respektive positiva uttryck kring en viss gärningsman? Kopplas 

de samman med ord gällande terrordåd? 

 

Frågeställning 4 

Vilken av händelserna skrevs det mest om?  

 

Dessa frågeställningar har vi sökt svar på via en kvantitativ innehållsanalys. Vi har utformat 

ett kodschema och sedan kodat totalt 220 artiklar i SPSS utifrån detta. Sedan har vi 

sammanställt i antal och procent och delat upp i tabeller och ett par linjediagram för att kunna 

få en enkel översiktsbild. Utifrån dessa jämförde vi sen de olika variablerna.  

 

Resultat i studien är bland annat att medier fokuserar olika mycket på religiös bakgrund och 

härkomst. Medierna väljer ofta att trycka på om gärningsmannen är muslim och påpekar även 

dennes ursprung. Studien kom också fram till att det nästan bara skandinaviska aktörer som 

får uttala sig i artiklarna. Man väljer dock att inte påpeka varken religion eller härkomst hos 

de uttalande aktörerna i någon större omfattning. Gällande stereotyper förekommer det en hel 

del av dem i den här sortens nyhetsrapportering både för muslimer och kristna, men dock flest 

för den förstnämnde. Man använder även terrorkopplade ord oftare i artiklarna med den 
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muslimske gärningsmannen. Materialmässigt skrevs det betydligt mer om Utøya, trots att 

rapporteringen gärna tenderar att öka när det rör islam.  

 

Avslutningsvis kan vi bevisa att rapporteringen är olika beroende på gärningsmannens 

härkomst och religion. Vår studie stämmer till stor del överens med det som tidigare studier 

kommit fram till, men kompletterar dem även i och med vi fått fram att även om de 

terrorrelaterade orden (hot, risk, rädsla, terror, fara), negativa uttrycken och stereotyperna 

förekommer mest när det är en muslimsk gärningsman så förekommer de även när det är en 

kristen. Vi har därmed fört forskningsfältet till viss del framåt men det är fortfarande ett 

samhälleligt problem som behöver forskas vidare i.  
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9.0	  Bilagor	  
 

9.1	  Kodmanual	  
 
 
Datum 
Skriv in artikelns datum, t ex 101211 
 
Artikelnummer 
Skriv in artikelns nummer i kodordning 
 
Löpnummer 
Skriv in löpnummer  
 
Tidningstyp 
1. Morgonpress 
2. Kvällspress 
 
Tidning 
1. Aftonbladet 
2. Expressen 
3. Svenska dagbladet 
4. Dagens Nyheter 
 
Typ av upplaga 
1. Tryckt upplaga 
2. Webbupplaga 
 
Muslim 
Skriv in antal gånger det nämns 
 
Islam 
Skriv in antal gånger det nämns  
 
Kristen 
Skriv in antal gånger det nämns  
 
Kristendomen 
Skriv in antal gånger det nämns  
 
 
 

Gärningsman - religiös identitet 
1. Muslimsk id. 
2. Kristen id. 
3. Annan 
4. Ej tillämpligt 
 
Offer - religiös identitet 
1. Muslimsk id. 
2. Kristen id. 
3. Annan 
4. Ej tillämpligt 
 
Vittne - religiös identitet 
1. Muslimsk id. 
2. Kristen id. 
3. Annan 
4. Ej tillämpligt 
 
Expert - religiös identitet 
1. Muslimsk id. 
2. Kristen id. 
3. Annan 
4. Ej tillämpligt 
 
Övriga - religiös identitet 
1. Muslimsk id. 
2. Kristen id. 
3. Annan 
4. Ej tillämpligt 
 
Gärningsman - ursprung  
1. Skandinavisk, skriv in vilket ursprung 
2. Övrig europeisk, skriv in vilket ursprung 
3. Utom-europeiskt, skriv in vilket 
ursprung 
4. Ej tillämpligt,  
 
Offer - ursprung  
1. Skandinavisk, skriv in vilket ursprung 
2. Övrig europeisk, skriv in vilket ursprung 
3. Utom-europeiskt, skriv in vilket 
ursprung 
4. Ej tillämpligt 
 
 
Vittne - ursprung  
1. Skandinavisk, skriv in vilket ursprung 
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2. Övrig europeisk, skriv in vilket ursprung 
3. Utom-europeisk, skriv in vilket ursprung 
4. Ej tillämpligt 
 
Expert - ursprung  
1. Skandinavisk, skriv in vilket ursprung 
2. Övrig europeisk, skriv in vilket ursprung 
3. Utom-europeisk, skriv in vilket ursprung 
4. Ej tillämpligt 
 
Övriga - ursprung  
1. Skandinavisk, skriv in vilket ursprung 
2. Övrig europeisk, skriv in vilket ursprung 
3. Utom-europeisk, skriv in vilket ursprung 
4. Ej tillämpligt  
 
Gärningsman - namn  
1. Skandinaviskt, skriv in vilket namn 
2. Övrigt europeiskt, skriv in vilket namn 
3. Utom-europeiskt namn, skriv in vilket 
4. Ej tillämpligt 
 
Offer - namn  
1. Skandinaviskt, skriv in vilket namn 
2. Övrigt europeiskt, skriv in vilket namn 
3. Utom-europeiskt namn, skriv in vilket 
4. Ej tillämpligt 
 
Vittne - namn  
1. Skandinaviskt, skriv in vilket namn 
2. Övrigt europeiskt, skriv in vilket namn 
3. Utom-europeiskt namn, skriv in vilket 
4. Ej tillämpligt 
 
Expert - namn  
1. Skandinaviskt, skriv in vilket namn 
2. Övrigt europeiskt, skriv in vilket namn 
3. Utom-europeiskt namn, skriv in vilket 
4. Ej tillämpligt 
 
Övriga - namn  
1. Skandinaviskt, skriv in vilket namn 
2. Övrigt europeiskt, skriv in vilket namn 
3. Utom-europeiskt namn, skriv in vilket 
4. Ej tillämpligt 
 
Förening  
1. Invandrarförening, skriv in vilken 
2. Skandinavisk förening, skriv in vilken 
3. Ej tillämplig 

 
Gärningsmannen - Förekommer 
negativa uttryck  
1. Ja, skriv in vilket 
2. Nej  
 
Offer - Förekommer negativa uttryck  
1. Ja, skriv in vilket 
2. Nej  
 
Vittne - Förekommer negativa uttryck  
1. Ja, skriv in vilket 
2. Nej  
 
 
Expert - Förekommer negativa uttryck  
1. Ja, skriv in vilket 
2. Nej  
 
Övrigt - Förekommer negativa uttryck  
1. Ja, skriv in vilket 
2. Nej  
 
Gärningsmannen - Antal negativa 
uttryck 
Skriv in antalet gånger det förekommer 
 
Offer - Antal negativa uttryck 
Skriv in antalet gånger det förekommer 
 
Vittne - Antal negativa uttryck 
Skriv in antalet gånger det förekommer 
 
Expert - Antal negativa uttryck 
Skriv in antalet gånger det förekommer 
 
Övrigt - Antal negativa uttryck 
Skriv in antalet gånger det förekommer 
 
Gärningsmannen - Förekommer 
positiva uttryck  
1. Ja, skriv in vilket 
2. Nej  
 
Offer – Förekommer positiva uttryck  
1. Ja, skriv in vilket 
2. Nej  
 
Vittne - Förekommer positiva uttryck  
1. Ja, skriv in vilket 
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2. Nej  
 
Expert - Förekommer positiva uttryck  
1. Ja, skriv in vilket 
2. Nej  
 
Övrigt - Förekommer positiva uttryck  
1. Ja, skriv in vilket 
2. Nej  
 
Gärningsmannen – Antal positiva 
uttryck 
Skriv in antalet gånger det förekommer 
 
 
Offer - Antal positiva uttryck 
Skriv in antalet gånger det förekommer 
 
Vittne - Antal positiva uttryck 
Skriv in antalet gånger det förekommer 
Expert - Antal positiva uttryck 
Skriv in antalet gånger det förekommer 
 
Övrigt – Antal positiva uttryck 
Skriv in antalet gånger det förekommer 
 
Fara 
Skriv in antalet gånger ordet förekommer 
 
Risk 
Skriv in antalet gånger ordet förekommer 
 
 
Hot 
Skriv in antalet gånger ordet förekommer 
 
Rädsla 
Skriv in antalet gånger ordet förekommer 
 
Terror 
Skriv in antalet gånger ordet förekommer 
 
Stereotyper/symboler för muslimer 
(fundamentalism, Allah, jihad, moské, 
koranen) 
Skriv in antalet gånger orden förekommer 
 
Stereotyper/symboler för kristna 
(fundamentalism, Gud, kyrkan, bibeln, 
De tio budorden) 

Skriv in antalet gånger orden förekommer 
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9.2	  Kodschema 
 
 

Datum 

1 
0 
1 
2 
1 
1 

 
Artikelnummer 

0 
8 
9 

Löpnummer  
 
 

Tidningstyp  
Tidning  

Typ av upplaga  
Muslim  

 
Islam  

 
Kristen  

 
Kristendomen  

 
Gärningsman – religiös id.  

Offer – religiös id.  
Vittne – religiös id.  
Expert – religiös id.  
Övriga – Religiös id  

Gärningsman – ursprung   
Offer - ursprung   

Vittne – ursprung   
Expert – ursprung   
Övriga – ursprung   

Gärningsman – namn   
Offer – namn   
Vittne – namn   
Expert – namn   
Övriga – namn   

Förening   
Gärningsman – neg. Uttryck   

Offer – neg. Uttryck   
Vittne – neg. Uttryck   
Expert – neg. Uttryck   
Övriga – neg. Uttryck   

Gärningsman – antal neg. Ut.  
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Offer – antal neg. Ut  

 
Vittne – antal neg. Ut  

 
Expert – antal neg. Ut  

 
Övriga – antal neg. Ut  

 
Gärningsman – pos. Uttryck   

Offer – pos. uttryck   
Vittne – pos. Uttryck   
Expert – pos. Uttryck   
Övriga – pos. Uttryck   

Gärningsman – antal pos. Uttryck  
 

Offer – antal pos. Uttryck 
 

 
 

Vittne – antal pos. Uttryck 
 

 
 

Expert – antal pos. Uttryck 
 

 
 

Övriga – antal pos. Uttryck 
 

 
 

Fara  
 

Risk  
 

Hot  
 

Rädsla  
 

Terror  
 

Stereotyp/symbol muslim  
 

Stereotyp/symbol kristen  
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9.3	  Resultat	  –	  statistik,	  tabeller	  och	  diagram	  
 
Figur 1 – Datum, självmordsbombaren 
 

Absolut antal: 25 artiklar 
 
 
Figur 2 – Datum, massmördaren 
 

Absolut antal: 195 artiklar 
 
 
Tabell 1 - Tidningstyp 
 
Variabel 

Självmordsbombaren 
Frekvens (%) 

Massmördaren 
Frekvens (%) 

Morgonpress 5 (20,0) 72 (36,9) 
Kvällspress 20 (80,0) 123 (63,1) 
Total 25 (100,0) 195 (100,0) 
 
 
Tabell 2 - Tidning 
 
Variabel 

Självmordsbombaren 
Frekvens (%) 

Massmördaren 
Frekvens (%) 

Aftonbladet 12 (48,0) 106 (54,4) 
Expressen 8 (32,0) 17 (8,7) 
Svenska Dagbladet 4 (16,0) 46 (23,6) 
Dagens Nyheter 1 (4,0) 26 (13,3) 
Total 25 (100,0) 195 (100,0) 
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Tabell 3 – Typ av upplaga 
 
Variabel 

Självmordsbombaren 
Frekvens (%) 

Massmördaren 
Frekvens (%) 

Tryckt upplaga 16 (64,0) 106 (54,4) 
Webbupplaga 9 (36,0) 89 (45,6) 
Total 25 (100,0) 195 (100,0) 
 
 
Tabell 4 – Muslim 
 
Antal 

Självmordsbombaren 
Frekvens (%) 

Massmördaren 
Frekvens (%) 

0 22 (88,0) 175 (89,7) 
1 3 (12,0) 12 (6,2) 
2 0 (0,0) 6 (3,1) 
4 0 (0,0) 1 (0,5) 
13 0 (0,0) 1 (0,5) 
Total 25 (100,0) 195 (100,0) 
 
 
Tabell 5 – Islam 
 
Antal 

Självmordsbombaren 
Frekvens (%) 

Massmördaren 
Frekvens (%) 

0 20 (80,0) 168 (86,2) 
1 3 (12,0) 11 (5,6) 
2 1 (4,0) 5 (2,6) 
3 0 (0,0) 3 (1,5) 
4 0 (0,0) 2 (1,0) 
5 0 (0,0) 2 (1,0) 
6 1 (4,0) 3 (1,5) 
7 0 (0,0) 1 (0,5) 
Total 25 (100,0) 195 (100,0) 
 
 
Tabell 6 – Kristen 
 
Antal 

Självmordsbombaren 
Frekvens (%) 

Massmördaren 
Frekvens (%) 

0 25 (100,0) 189 (96,9) 
1 0 (0,0) 4 (2,1) 
2 0 (0,0) 2 (1,0) 
Total 25 (100,0) 195 (100,0) 
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Tabell 7 – Kristendom 
 
Antal 

Självmordsbombaren 
Frekvens (%) 

Massmördaren 
Frekvens (%) 

0 25 (100,0) 195 (100,0) 
Total 25 (100,0) 195 (100,0) 
 
 
Tabell 8 – Gärningsmannens religiösa identitet 
 
Variabel 

Självmordsbombaren 
Frekvens (%) 

Massmördaren 
Frekvens (%) 

Muslimsk identitet 6 (24,0) 0 (0,0) 
Kristen identitet 0 (0,0) 5 (2,6) 
Annan 0 (0,0) 0 (0,0) 
Ej tillämplig 19 (76,0) 190 (97,4) 
Total 25 (100,0) 195 (100,0) 
 
 
Tabell 9 – Offer, religiös identitet 
 
Variabel 

Självmordsbombaren 
Frekvens (%) 

Massmördaren 
Frekvens (%) 

Muslimsk identitet 0 (0,0) 0 (0,0) 
Kristen identitet 0 (0,0) 0 (0,0) 
Annan 0 (0,0) 0 (0,0) 
Ej tillämplig 25 (100,0) 195 (100,0) 
Total 25 (100,0) 195 (100,0) 
 
 
Tabell 10 – Vittne, religiös identitet 
 
Variabel 

Självmordsbombaren 
Frekvens (%) 

Massmördaren 
Frekvens (%) 

Muslimsk identitet 0 (0,0) 0 (0,0) 
Kristen identitet 0 (0,0) 0 (0,0) 
Annan 0 (0,0) 0 (0,0) 
Ej tillämplig 25 (100,0) 195 (100,0) 
Total 25 (100,0) 195 (100,0) 
 
 
Tabell 11 – Expert, religiös identitet 
 
Variabel 

Självmordsbombaren 
Frekvens (%) 

Massmördaren 
Frekvens (%) 

Muslimsk identitet 0 (0,0) 0 (0,0) 
Kristen identitet 0 (0,0) 0 (0,0) 
Annan 0 (0,0) 0 (0,0) 
Ej tillämplig 25 (100,0) 195 (100,0) 
Total 25 (100,0) 195 (100,0) 
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Tabell 12 – Övriga aktörer, religiös identitet 
 
Variabel 

Självmordsbombaren 
Frekvens (%) 

Massmördaren 
Frekvens (%) 

Muslimsk identitet 0 (0,0) 2 (1,0) 
Kristen identitet 0 (0,0) 4 (2,0) 
Annan 0 (0,0) 0 (0,0) 
Ej tillämplig 25 (100,0) 189 (96,9) 
Total 25 (100,0) 195 (100,0) 
 
Tabell 13 – Gärningsmannens ursprung 
 
Variabel 

Självmordsbombaren 
Frekvens (%) 

Massmördaren 
Frekvens (%) 

Skandinavisk 3 (12,0) 21 (10,8) 
Övrig europeisk 0 (0,0) 0 (0,0) 
Utomeuropeisk 1 (4,0) 0 (0,0) 
Ej tillämplig 21 (84,0) 174 (89,2) 
Total 25 (100,0) 195 (100,0) 
 
Ursprung som förekommit om självmordsbombaren: 
Skandinaviskt ursprung: Tranås (Sverige) 
Utomeuropeiskt ursprung: Irak  
 
Ursprung som förekommit om massmördaren:  
Skandinaviskt ursprung: Norge 
 
 
Tabell 14 – Offer, ursprung 
 
Variabel 

Självmordsbombaren 
Frekvens (%) 

Massmördaren 
Frekvens (%) 

Skandinavisk 0 (0,0) 10 (5,1) 
Övrig europeisk 0 (0,0) 0 (0,0) 
Utomeuropeisk 0 (0,0) 0 (0,0) 
Ej tillämplig 25 (100,0) 185 (94,9 
Total 25 (100,0) 195 (100,0) 
 
Ursprung i artiklarna om massmördaren: 
Skandinaviskt: Norge 
 
 
Tabell 15 – Vittne, ursprung 
 
Variabel 

Självmordsbombaren 
Frekvens (%) 

Massmördaren 
Frekvens (%) 

Skandinavisk 1 (4,0) 3 (1,5) 
Övrig europeisk 0 (0,0) 3 (1,5) 
Utomeuropeisk 0 (0,0) 0 (0,0) 
Ej tillämplig 24 (96,0) 174 (89,2) 
Total 25 (100,0) 195 (100,0) 
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Ursprung i artiklarna om självmordsbombaren: 

Skandinavisk: Ljusvattnet (Sverige) 

 

Ursprung i artiklarna om massmördaren: 
Skandinaviskt: Norge 
Övrig europeisk: Tyskland 
 
 
Tabell 16 – Expert, ursprung 
 
Variabel 

Självmordsbombaren 
Frekvens (%) 

Massmördaren 
Frekvens (%) 

Skandinavisk 0 (0,0) 19 (9,7) 
Övrig europeisk 0 (0,0) 3 (1,5) 
Utomeuropeisk 0 (0,0) 3 (1,5) 
Ej tillämplig 25 (100,0) 174 (89,2) 
Total 25 (100,0) 195 (100,0) 
 
 
Ursprung i artiklarna om massmördaren: 
Skandinaviskt: Norge, Sverige, Danmark. 
Övrig europeisk: Tyskland, England, Frankrike. 
Utomeuropeisk: USA, Kanada. 
 
 
Tabell 17 – Övriga aktörer, ursprung 
 
Variabel 

Självmordsbombaren 
Frekvens (%) 

Massmördaren 
Frekvens (%) 

Skandinavisk 1 (4,0) 27 (13,9) 
Övrig europeisk 0 (0,0) 1 (0,5) 
Utomeuropeisk 0 (0,0) 1 (0,5) 
Ej tillämplig 24 (96,0) 166 (85,1) 
Total 25 (100,0) 195 (100,0) 
 

Ursprung i artiklarna om självmordsbombaren: 

Skandinavisk: Gotland (Sverige)  

 

Ursprung i artiklarna om massmördaren: 
Skandinavisk: Norge, Sverige. 
Övrig europeisk: Holland. 
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Tabell 18 – Gärningsmannens namn 
 
Variabel 

Självmordsbombaren 
Frekvens (%) 

Massmördaren 
Frekvens (%) 

Skandinavisk 0 (0,0) 75 (38,5) 
Övrig europeisk 0 (0,0) 0 (0,0) 
Utomeuropeisk 13 (52,0) 0 (0,0) 
Ej tillämplig 12 (48,0) 120 (61,5) 
Total 25 (100,0) 195 (100,0) 
 
 
Tabell 19 – Offer, namn 
 
Variabel 

Självmordsbombaren 
Frekvens (%) 

Massmördaren 
Frekvens (%) 

Skandinavisk 0 (0,0) 48 (24,6) 
Övrig europeisk 0 (0,0) 1 (0,5) 
Utomeuropeisk 0 (0,0) 18 (9,2) 
Ej tillämplig 25 (100,0) 128 (65,6) 
Total 25 (100,0) 195 (100,0) 
 
Namn i artiklarna om massmördaren: 

Skandinavisk: Nicoline Bjerge Shie, Kjetil Vevle, Lars Vidar Brendeland, Emilie Bersaas, 

Elise, Jørgen Benum, Sondre Selstad Amundsten, Jaran Berg, Kurt Franzén, Marius 

Helander Røset, Lisa Irene Johansen Aasbø, Aleksander Stavdal, Mats Moen Kristiansen, 

Jostein Helsingeng, Thorbjørn Veriede, Marta Bjørkeland, Brage Sollund, Arnhild Holstad, 

Susanne Jacobsson, Vegard Grøslie Wennesland, Miriam Einangshaug, Edvard Førnes, 

Kristel Majala. 

Övrig europeisk: Adrian Pracon, Matti Brox, Jarl Riskjell Gerde,  

Utomeuropeisk: Ali Esbati, Ali al-Hatem, Prableen Kaur, Hana Barzingi, Kavitiraa 

Aravinthan, Khamshajiny Gunarathnam, Khalid. 

 
 
Tabell 20 – Vittne, namn 
 
Variabel 

Självmordsbombaren 
Frekvens (%) 

Massmördaren 
Frekvens (%) 

Skandinavisk 8 (32,0) 19 (9,7) 
Övrig europeisk 4 (16,0) 3 (1,5) 
Utomeuropeisk 4 (16,0) 1 (0,5) 
Ej tillämplig 9 (36,0) 172 (88,2) 
Total 25 (100,0) 195 (100,0) 
 
 
Namn i artiklarna om självmordsbombaren:  
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Skandinavisk: Michael Lysholm, Gunther Mårder, Bianca Naurin, Camilla Naurin, Gabriella 

Elvin, André Jonsson. 

Övrig europeisk: Gabriel Gabiro,  Daniel Manos. 

Utomeuropeisk: Mikael Aksamit, Uraiwan Chuairock, Naresh Lakhwani, Susan Chamoun, 

Sema Sabokroh. 

 
 

Namn i artiklarna om massmördaren: 

Skandinavisk: Simen Brenden Mortensen, Vegard M. Aas, Mattias Carlsson, Sondre Selsted 

Amudsen, Line Magnussen, Marius Helander Røset, Bård Kristensen, Kristina, Marius 

Arnesen, Kristian Henriksen, Otto Løvik, Jan Bjerkeli. 

Övrig europeisk: Marcel Gleffe. 

Utomeuropeisk: Praubleen Kaur. 

 
 
Tabell 21 – Expert, namn 
 
Variabel 

Självmordsbombaren 
Frekvens (%) 

Massmördaren 
Frekvens (%) 

Skandinavisk 14 (56,0) 111 (56,9) 
Övrig europeisk 1 (4,0) 5 (2,6) 
Utomeuropeisk 0 (0,0) 3 (1,5) 
Ej tillämplig 10 (40,0) 76 (39,0) 
Total 25 (100,0) 195 (100,0) 
 
 
Namn i artiklarna om självmordsbombaren:  

Skandinavisk: Magnus Ranstorp, Magnus Norell, Bo Janzon, Anders Danielsson, Tomas 

Lindstrand, Beatrice Ask, Sofia Oliv. 

Övrig europeisk: Richard Kolko. 

 

Namn i artiklarna om massmördaren:  

Skandinavisk: Bjørn Erik Sem-Jacobsen, Sveinung Sponheim, Bjørn Jarle Rødberg Larsen, 

Fredrik Reinfeldt, Birgitta Ohlsson, Carl Bildt, Anders Jörle, Fabian Stang, Martin Ranstorp, 

, Lars Løkke Rasmussen, Angela Merkel, Jens Stoltenberg, Einar Ås, Hans Christian 

Amundsen, Øystein Maeland, Vivian Karlsen, Knut Storberget, Sven Å Christianson, Roger 

Andressen, Johan Fredriksen, Henry John Mælan, Geir Lippestad, Pär Anders Granhag, 

Anna-Lena Lodenius, Carol Sandbye, Sissel Hamme, Finn Abrahamsen, Peter Jonsson, Olle 
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Risberg, Ole Christian Kvarme, Brigitte Madsen, Tony Persson, Mats Garle, Sture Jakobsen, 

Christian Hatlo, William Hague, Anders Fogh Rasmussen, Kim Heger, Janne Kristensen, 

Knut Fosli, Eva Nilsson, Odd Reidar Humlegård, Kim Heger. 

Övrig europeisk: Stephen Harper, José Manuel Barosso, Nikolas Sarkozy, Colin Poole, 

Lorens Van Dam. 

Utomeuropeisk: Barack Obama, Alan Lipman.,  

 

 
 
Tabell 22 – Övriga aktörer, namn 
 
Variabel 

Självmordsbombaren 
Frekvens (%) 

Massmördaren 
Frekvens (%) 

Skandinavisk 4 (16,0) 90 (46,2) 
Övrig europeisk 0 (0,0) 4 (2,1) 
Utomeuropeisk 0 (0,0) 10 (5,1) 
Ej tillämplig 21 (84,0) 91 (46,7) 
Total 25 (100,0) 195 (100,0) 
 
 
 
Namn i artiklarna om självmordsbombaren: 

Skandinavisk: Kjell Lindgren, Erik, Sussi. 
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Namn i artiklarna om massmördaren:  

Skandinavisk: Mattias Carlsson, Jytte Guteland, Marcus Strinäs, Miriam Mannbro, Freddy 

Lie, Hege Haukeland Liadal, Roberta Alenius, Lasse Juliussen, Johan Hassel, Vidar Myhrer, 

Terje Tingbo, Yngve Hallen, Caroline Wibert, Carina Bergfeldt, Jan Guillou, Mattias Vepsä, 

Johan Büser, Cecilia Gardner Larsson, Terje Raddum, Hemet Nuaman, Caroline Slåtterli, 

Michael Tomala, Ann Heberlein, Oda Søimer, Johan Østerhus, Yngve Carlsson, Fabian 

Stang, Johan Goossenes, Karl Gervin, Josefin Sandberg, Elisabeth Rosvold, Christine Stave, 

Trond Gjellum, Oddny Estenstad, Jöran Kallmyr, Helge Qvigstad, Johannes Åvereng, 

Amanda Möllentoft, Emil Ahlbäck, Marius Thorp, Harald, Bjørn Tore Ødegården, Christer 

Kildebo, Ane, Hilde Riskjell Gjerde, Kari Forseid Aakre, Maria Hovland Faye, Tiril 

Myklesbost, Erik Sønstelie, Tron Hummel Voll, Sirpa Franzén, Felicia Redegård, Kristi 

Saxegaard, Laila Riksaasen Dahl, Sigurd Gulestøl, Yrjan Sunde, Stefan Färdig, Caroline 

Fronth, Kristin Raustøl Lindstrøm, Ida Eliasson, Erik Eriksson, Håkan Olofsson, Johanna 

Stenhammar, Siv Viklund, Ulf Brunnberg, Daniel Poohl, Håkon Sandbakken, Trond Egil 

Groth, Torkil Røseid, Svein Helge Neset, Lena Burvall, Ylva Magnusson, Harald Stanghelle, 

Robin Jensen, Lars Gule, Heidi Kjerven, Ingrid Bratberg Nilsen, Magnus Dagestad. 

Övrig europeisk: Kim Nordquelle, Samuel Muyizzi, Judan Valentin. 

Utomeuropeisk: Amir Daneshpip, Samaa Sarsour, Parwana Sohrabi, Mezyar Keshvari, Aisha 

Diriy, Isa Diriy, Shaban Alwakaa. 

 

 
 
Tabell 23 – Förening 
 
Variabel 

Självmordsbombaren 
Frekvens (%) 

Massmördaren 
Frekvens (%) 

Invandrarförening 0 (0,0) 3 (1,5) 
Skandinavisk förening 0 (0,0) 24 (12,3) 
Ej tillämplig 25 (100,0) 168 (86,2) 
Total 25 (100,0) 195 (100,0) 
 
 
Invandrarföreningar: SMFR 
 
Skandinaviska föreningar: SSU, AUF, Frimurarna, Norska fotbollsförbundet, Unga örnar. 
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Tabell 24 – Gärningsman, förekommer negativa uttryck  
 
Variabel 

Självmordsbombaren 
Frekvens (%) 

Massmördaren 
Frekvens (%) 

Ja 0 (0,0) 12 (6,2) 
Nej 25 (100,0) 183 (93,8) 
Total 25 (100,0) 195 (100,0) 
 
 
Tabell 25 – Gärningsman, antal negativa uttryck 
 
Antal 

Självmordsbombaren 
Frekvens (%) 

Massmördaren 
Frekvens (%) 

0 25 (100,0) 175 (89,7) 
1 0 (0,0) 9 (4,6) 
2 0 (0,0) 10 (5,1) 
3 0 (0,0) 1 (0,5) 
Total 25 (100,0) 195 (100,0) 
 
 
Negativa uttryck som förekommer: 

Nörd, farlig, iskall, kraftig, störd besatthet, kallblodig, falsk, person med en störning, 

personlighetsstörd, ”typisk loner”, säregen, underdog. 

 
 
Tabell 26 – Offer, förekommer negativa uttryck 
 
Variabel 

Självmordsbombaren 
Frekvens (%) 

Massmördaren 
Frekvens (%) 

Ja 0 (0,0) 0 (0,0) 
Nej 25 (100,0) 195 (100,0) 
Total 25 (100,0) 195 (100,0) 
 
 
Tabell 27 – Vittne, förekommer negativa uttryck 
 
Variabel 

Självmordsbombaren 
Frekvens (%) 

Massmördaren 
Frekvens (%) 

Ja 0 (0,0) 0 (0,0) 
Nej 25 (100,0) 195 (100,0) 
Total 25 (100,0) 195 (100,0) 
 
 
Tabell 28 – Expert, förekommer negativa uttryck 
 
Variabel 

Självmordsbombaren 
Frekvens (%) 

Massmördaren 
Frekvens (%) 

Ja 0 (0,0) 1 (0,5) 
Nej 25 (100,0) 194 (99,5) 
Total 25 (100,0) 195 (100,0) 
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Tabell 29 – Expert, antal negativa uttryck 
 
Antal 

Självmordsbombaren 
Frekvens (%) 

Massmördaren 
Frekvens (%) 

0 25 (100,0) 194 (99,5) 
1 0 (0,0) 1 (0,5) 
Total 25 (100,0) 195 (100,0) 
 
 
Tabell 30 – Övriga, förekommer negativa uttryck 
 
Variabel 

Självmordsbombaren 
Frekvens (%) 

Massmördaren 
Frekvens (%) 

Ja 0 (0,0) 0 (0,0) 
Nej 25 (100,0) 195 (100,0) 
Total 25 (100,0) 195 (100,0) 
 
 
Tabell 31 – Gärningsman, förekommer positiva uttryck 
 
Variabel 

Självmordsbombaren 
Frekvens (%) 

Massmördaren 
Frekvens (%) 

Ja 0 (0,0) 10 (5,1) 
Nej 25 (100,0) 185 (94,9) 
Total 25 (100,0) 195 (100,0) 
 
 
Tabell 32 – Gärningsman, antal positiva uttryck 
 
Antal 

Självmordsbombaren 
Frekvens (%) 

Massmördaren 
Frekvens (%) 

0 25 (100,0) 185 (94,9) 
1 0 (0,0) 5 (2,6) 
2 0 (0,0) 4 (2,1) 
9 0 (0,0) 1 (0,5) 
Total 25 (100,0) 195 (100,0) 
 

 

Positiva uttryck som förekommer:  

”stillsam och skötsam”, ”lugn och jordnära”, snäll, ”lång, atletisk, blond man som pratade 

norska utan brytning”, vältränad, ”aldrig sett att han har betett sig konstigt”, välplanerad, hög 

mental kapacitet, ”bra kille”, ”härlig kille”, ”uppenbart kapabel att uppträda belevat”. ”smart, 

sympatisk och stilig man”, ”stilig och vältränad”, ”en mogen och sympatisk man”, 

”välkammad svärmordsdröm, välklädd med fast blick”, ”duktig och skötsam”, hygglig, 

”trevlig och pålitlig - till och med rolig”, serviceinriktad, ödmjuk, klok. 
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Tabell 33 – Offer, förekommer positiva uttryck 
 
Variabel 

Självmordsbombaren 
Frekvens (%) 

Massmördaren 
Frekvens (%) 

Ja 0 (0,0) 2 (1,0) 
Nej 25 (100,0) 193 (99,0) 
Total 25 (100,0) 195 (100,0) 
 
 
Tabell 34 – Offer, antal positiva uttryck 
 
Antal 

Självmordsbombaren 
Frekvens (%) 

Massmördaren 
Frekvens (%) 

0 25 (100,0) 193 (99,0) 
1 0 (0,0) 1 (0,5) 
3 0 (0,0) 1 (0,5) 
Total 25 (100,0) 195 (100,0) 
 
Positiva uttryck som förekommer:  
Vackra. 
 
Tabell 35 – Vittne, förekommer positiva uttryck 
 
Variabel 

Självmordsbombaren 
Frekvens (%) 

Massmördaren 
Frekvens (%) 

Ja 0 (0,0) 0 (0,0) 
Nej 25 (100,0) 195 (100,0) 
Total 25 (100,0) 195 (100,0) 
 
 
Tabell 36 – Expert, förekommer positiva uttryck 
 
Variabel 

Självmordsbombaren 
Frekvens (%) 

Massmördaren 
Frekvens (%) 

Ja 0 (0,0) 1 (0,5) 
Nej 25 (100,0) 194 (99,5) 
Total 25 (100,0) 195 (100,0) 
 
 
Tabell 37 – Expert, antal positiva uttryck 
 
Antal 

Självmordsbombaren 
Frekvens (%) 

Massmördaren 
Frekvens (%) 

0 25 (100,0) 194 (99,5) 
1 0 (0,0) 1 (0,5) 
Total 25 (100,0) 195 (100,0) 
 
Positiva uttryck som förekommer: 
klok. 
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Tabell 38 - Övriga aktörer, förekommer positiva uttryck  
 
Variabel 

Självmordsbombaren 
Frekvens (%) 

Massmördaren 
Frekvens (%) 

Ja 0 (0,0) 3 (1,5) 
Nej 25 (100,0) 192 (98,5) 
Total 25 (100,0) 195 (100,0) 
 
 
Tabell 39 – Övriga, antal positiva uttryck 
 
Antal 

Självmordsbombaren 
Frekvens (%) 

Massmördaren 
Frekvens (%) 

0 25 (100,0) 192 (98,5) 
1 0 (0,0) 3 (1,5) 
Total 25 (100,0) 195 (100,0) 
 
Positiva uttryck som förekommer: 
”Hon är skötsam. En trevlig kvinna”, ”henne har jag bara gott att säga om”, ”trevlig, 
hjälpsam och snäll”, 
 
Tabell 40 – Fara 
 
Antal 

Självmordsbombaren 
Frekvens (%) 

Massmördaren 
Frekvens (%) 

0 22 (88,0) 185 (94,9) 
1 1 (4,0) 8 (4,1) 
2 1 (4,0) 1 (0,5) 
3 1 (4,0) 1 (0,5) 
Total 25 (100,0) 195 (100,0) 
 
Tabell 41 – Risk  
 
Antal 

Självmordsbombaren 
Frekvens (%) 

Massmördaren 
Frekvens (%) 

0 23 (92,0) 187 (95,9) 
1 2 (8,0) 6 (3,1) 
2 0 (0,0) 1 (0,5) 
4 0 (0,0) 1 (0,5) 
Total 25 (100,0) 195 (100,0) 
 
 
Tabell 42 – Hot 
 
Antal 

Självmordsbombaren 
Frekvens (%) 

Massmördaren 
Frekvens (%) 

0 20 (80,0) 171 (87,7) 
1 5 (20,0) 12 (6,2) 
2 0 (0,0) 6 (3,1) 
3 0 (0,0) 5 (2,6) 
6 0 (0,0) 1 (0,5) 
Total 25 (100,0) 195 (100,0) 
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Tabell 43 – Rädsla 
 
Antal 

Självmordsbombaren 
Frekvens (%) 

Massmördaren 
Frekvens (%) 

0 23 (92,0) 182 (93,3) 
1 1 (4,0) 8 (4,1) 
2 1 (4,0) 2 (1,0) 
4 0 (0,0) 1 (0,5) 
16 0 (0,0) 2 (1,0) 
Total 25 (100,0) 195 (100,0) 
 
 
Tabell 44 – Terror 
 
Antal 

Självmordsbombaren 
Frekvens (%) 

Massmördaren 
Frekvens (%) 

0 9 (36,0) 110 (56,4) 
1 6 (24,0) 30 (15,4) 
2 1 (4,0) 15 (7,7) 
3 2 (8,0) 10 (5,1) 
4 1 (4,0) 10 (5,1) 
5 2 (8,0) 9 (4,6) 
6 1 (4,0) 1 (0,5) 
7 2 (8,0) 3 (1,5) 
8 0 (0,0) 4 (2,1) 
9 0 (0,0) 1 (0,5) 
10 0 (0,0) 1 (0,5) 
12 0 (0,0) 1 (0,5) 
17 1 (4,0) 0 (0,0) 
Total 25 (100,0) 195 (100,0) 
 
 
Tabell 45 – Stereotyp muslim 
 
Antal 

Självmordsbombaren 
Frekvens (%) 

Massmördaren 
Frekvens (%) 

0 18 (72,0) 187 (95,9) 
1 2 (8,0) 6 (3,1) 
2 0 (0,0) 2 (1,0) 
3 2 (8,0) 0 (0,0) 
4 1 (4,0) 0 (0,0) 
5 1 (4,0) 0 (0,0) 
7 1 (4,0) 0 (0,0) 
Total 25 (100,0) 195 (100,0) 
 
 
Tabell 46 – Stereotyp kristen 
 
Antal 

Självmordsbombaren 
Frekvens (%) 

Massmördaren 
Frekvens (%) 

0 25 (100,0) 193 (99,0) 
1 0 (0,0) 2 (1,0) 
Total 25 (100,0) 195 (100,0) 
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