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Abstract 

 

The threat from violent extremism has become prioritized in the Swedish political discourse. 

Right wing extremism is the most common form of extremism. However, Islamist extremism 

is seen as the most severe threat against the Swedish society. Previous research indicates that 

there is an institutionalized view that foreigners are seen as more dangerous than home-grown 

extremists. The overall aim of this study is to examine how identity can contribute to the 

understanding of violent extremism as a threat. This is done by using a qualitative text analysis 

guided by framing and securitization theory in order to analyse how Swedish press has framed 

two extremist crimes. The study concludes that media frames the two threats differently and 

that the right wing-extremist is perceived as an individual unlike the Islamist perpetrator who 

is portrayed as a representative for a greater threat. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund   

 

Flera av de allvarligaste våldsdåden som begåtts i Sverige på 2000-talet har varit ideologiskt 

motiverade. Ett av dessa är skolmorden i Trollhättan år 2015 när tre personer höggs ihjäl med 

ett svärd innan gärningsmannen sköts ihjäl av polis, och ett annat inträffade år 2017 då en 

man kapade en lastbil och körde över människor på Drottninggatan vilket resulterade i fem 

dödsoffer. Avseendet dådet i Trollhättan hade gärningsmannen högerextrema sympatier och 

valde offer efter hudfärg. Gärningsmannen som utförde dådet i Stockholm hade tidigare hyllat 

inlägg av Islamiska Staten (IS). Dessa brott kan ses som exempel på våldsdåd som inte är 

kopplade till en specifik stat. Efter kalla kriget började det traditionella, statscentrerade 

perspektivet på säkerhet kritiseras allt mer vilket skapade utrymme för nya typer av hotbilder. 

Den militära sektorns betydelse sågs inte längre som den enda garanten för säkerhet vilket 

öppnade upp för nya teoretiska perspektiv och ett vidgat säkerhetsbegrepp (Jarvis & Holland 

2015:10). En förändrad hotbild leder till att nya frågor kommer upp på agendan och därmed 

hanteras på ett annat sätt än tidigare. Våldsbejakande extremism, som dessa två brott kan ses 

som fall av, är just nu ett aktuellt och omdebatterat problem i Sverige. År 2014 tillsattes en 

nationell samordnare i Sverige för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism. I 

samordnarens rapport, skriven på uppdrag av regeringen, definieras våldsbejakande 

extremism som: 

 

 ”Ideologier som bejakar och legitimerar våld som medel för att förverkliga extrema 

ideologiska åsikter och idéer där terrorism är en metod som används av våldsbejakande 

extremistiska grupperingar och individer” (Nationella Samordnaren 2016:7).  

 

Begreppet våldsbejakande extremism är politiskt, snarare än vetenskapligt, och syftar till att 

dra gränser för vad som kan accepteras inom ramen för det rådande styrelseskicket (Lööw 

2017:21) Idag pratas det främst om tre olika våldsbejakande extremistiska miljöer. Dessa är 

den högerextremistiska miljön, den autonoma (vänsterextremistiska) miljön samt den 

islamistiska miljön (Nationella samordnaren 2016:2). I de flesta svenska kommuner är 

högerextremism idag den mest vanliga formen av extremism. Islamistisk extremism är en 

form av extremism som började uppmärksammas allt mer sedan terrordåden den 11:e 

september i USA och som nu ses som ett allvarligare hot än högerextremism (Nationella 



 4 

samordnaren 2016:7). Den autonoma miljön har tidigare varit betydande men har haft en 

kraftig tillbakagång (Sarnecki 2017:72). Intresset för ämnet våldsbejakande extremism har de 

senaste åren växt mycket i Sverige och forskning inom detta område är under stark utveckling 

(Sörbom & Wennerhag 2016, Gustafsson 2015, Ranstorp & Hyllengren 2013). Johan 

Eriksson, professor i statsvetenskap, menar att det inte behöver finnas ett självklart samband 

mellan de hotbilder som uppmärksammas och de faktiska hoten. Hotbilder filtreras genom 

olika politiska och mediala processer. Det råder här en kamp mellan vilka som ska ha makt att 

formulera problembilder, vilket gör att vissa hotbilder blir mer dominerande och 

institutionaliseras (Eriksson 2004: 15,174). Eriksson menar att det finns ett antal aktörer som 

ingår i det säkerhetspolitiska etablissemanget, och därigenom har makt att påverka vilka 

hotbilder som uppmärksammas. Några viktiga aktörer i sammanhanget är Sveriges regering 

och riksdag samt vissa myndigheter, exempelvis Säpo, Must och FRA. Men även icke statliga 

aktörer, exempelvis media, kan spela en aktiv roll i att forma säkerhetspolitiken, både som 

producent av hotbilder och som uttolkare av hotbilder (Eriksson 2004: 87–88).  

 

Mediakommunikation är mycket centralt i dagens samhälle då medier har stort inflytande på 

politiska institutioner, politiska aktörer och enskilda medborgare. Politiska aktörer har lärt sig 

acceptera att deras beteende i stor omfattning influeras av reglerna som sätts av massmedia. 

Vidare har politiker förlitat sig på massmedia för att mäta den allmänna opinionen, presentera 

politik samt nå acceptans och legitimitet för sina handlingar (Esser & Strömbäck 2014:22–

23). Medier är även ett viktigt forum dels för att upprätthålla identitet inom grupper, men 

även för att markera skillnad mellan grupper vilket ofta görs genom en kategorisering av 

människor i stereotyper. Detta sker genom att gripa tag i ett fåtal igenkännliga karaktärsdrag 

hos en person (kultur och religion exempelvis) och reducera personen (eller fenomenet) till 

dessa egenskaper. Genom att dela in det som beskrivs i motsatspar som exempelvis ond och 

god eller civiliserad och outvecklad, skapas stereotypa beskrivningar och gestaltningar 

(Hultén 2006:49). Vidare kan identitet kan sägas vara något som uppstår i relation till skillnad 

då upprättandet av oss markeras i motsats till något annat. Identitet konstitueras således i 

brytpunkten mellan oss och dem men vad som skapar dessa likheter och skillnader är en 

empirisk fråga som skiljer sig beroende på kontext (Hagström & Hanssen 2015:270). 
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 1.2 Problemformulering 

 

Den övergripande frågan som uppsatsen kan ses som ett fall av är hur säkerhetshot definieras.  

Enligt en rapport från Samordnaren mot våldsbejakande extremism är högerextrema grupper 

de som är mest aktiva i Sveriges kommuner. Vidare uttrycks Säpos uppfattning i rapporten 

vilken är att den islamistiska miljön är mer utbredd än andra extremistiska grupperingar men 

mindre synlig. Av de tre grupperingarna av extremism (höger, vänster och islamistisk) är det 

endast den islamistiska miljön som bedöms vara ett hot mot rikets säkerhet (SOU 

2016:92:42–43,46). Då högerextremism inte betraktas som ett säkerhetspolitiskt hot på 

samma sätt som islamistisk extremism trots att det är den mest utbredda miljön sett till antal 

anhängare och våldsbrott är forskningsproblemet som ämnas undersökas huruvida skillnader i 

hotuppfattning kan förstås genom att integrera ett identitetsperspektiv. Tidigare forskning 

indikerar att det finns en institutionaliserad uppfattning i Sverige att utlänningar ses som mer 

hotande än svenskar (Langkjaer 2011, Lööw 2017, Swärd 2017). Det är därmed intressant att 

undersöka om denna uppfattning även återspeglas i medier. Då identitet är en viktig variabel i 

mediers gestaltning kommer studien utforska om identitet kan bidra till att förklara vad som 

orsakar eventuella skillnader.  Ämnet är relevant då det har hög aktualitet samt att det är 

viktigt att medvetandegöra hur eventuella skillnader i hotbild gestaltas.  

 

Undersökningen kommer att titta på två ideologiskt motiverade brott. Det ena är skolattacken 

i Trollhättan som ägde rum hösten 2015 och det andra är lastbilsattacken på Drottninggatan i 

Stockholm som inträffade våren 2017. Dessa kommer att analyseras utifrån två svenska 

dagstidningar för att undersöka hur den direkta hotbildskonstruktionen sker, det vill säga på 

vilket sätt brottet och gärningsmannen har beskrivits i media kort efter händelsen. Hur ett 

problem definieras är föremål för mångvetenskaplig litteratur, där framing, på svenska 

problemgestaltning, kan ses som en paraplyterm (Eriksson 2004:67). Problemgestaltning rör 

hur en viss uppfattning om ett valt problem kommuniceras (Entman 1993). 

Köpenhamnsskolans säkerhetiseringsteori handlar om hur aktörer talar om problem som 

existentiella, och därmed som ett hot mot ett valt referensobjekt (Buzan et al 1998). 

Företrädarna för säkerhetisering gör inte själva kopplingar till problemgestaltning men 

säkerhetisering skulle kunna ses som en speciell form av problemgestaltning (Eriksson 

2004:70, Boin et al 2013:83). Problemgestaltning är, till skillnad från säkerhetisering, inte 

endast kopplat till säkerhetspolitiska frågor men kan i detta avseende vara till hjälp för att 
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strukturera analysen samt komplettera Köpenhamnsskolans teoretiska ramverk. De två 

forskningsfälten kommer således att fungera som analytiska verktyg för att undersöka hur de 

valda hotbilderna konstruerats vid två tidpunkter i den svenska mediala diskursen. Vidare kan 

området sägas vara statsvetenskapligt relevant då det berör vilka hot som tar plats på 

säkerhetsagendan samt vilken roll de får i politiska och mediala diskussioner.  

 

1.3 Syfte & Frågeställningar 

 

Med utgångspunkt i forskningsproblemet önskar studien bidra till förståelse för 

hotbildskonstruktion av våldsbejakande extremism i en svensk kontext. Genom att undersöka 

hur medier gestaltat två uppmärksammade våldsbrott med ideologisk koppling utförda i 

Sverige är förhoppningen att belysa eventuella likheter och olikheter i hur hot beskrivs. 

Medier är en utgångspunkt för att studera händelserna, eftersom de kan ses som en 

hotbildsproducerande aktör och även är den kanal som de flesta människor får information 

genom (Eriksson 2004:98). Vidare presenterar medier händelser genom bland annat 

stereotyper och kulturella betoningar för att skapa igenkänningsfaktor och ställningstagande 

hos mottagaren, vilket kan kopplas till identitet (Entman 2004: 5–6, Hultén 2006:49). Detta 

innebär att medier har påverkan avseende hur händelser gestaltas, och därmed hur allvarliga 

de uppfattas vara.  Studiens inomvetenskapliga syfte är därmed att bidra till ökad förståelse 

för hotbildskonstruktion och det empiriska fenomenet, i detta fall våldsbejakande extremism, 

utifrån det teoretiska ramverket. Eftersom både skolattacken i Trollhättan och terrordådet på 

Drottninggatan har fått stor uppmärksamhet är det intressant att följa hur medier uttryckt sig 

den första tiden efter brotten begåtts. Vidare är de första dagarna i krishanteringen av 

händelsen essentiella för att förstå hur händelsen gestaltas. Det är även den fas då allmänheten 

är i stort behov av information och det finns goda möjligheter att påverka opinionen 

(Falkheimer & Olsson 2015:77). Sammanfattningsvis kan medier ses som en inflytelserik 

aktör avseende hur hot konstrueras och uppfattas vilket lämpar sig väl för studien upplägg. 

Följande frågeställningar har ställts upp för att besvara syftet: 
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- Hur konstrueras högerextremism och hur konstrueras islamistisk extremism som hot 

vid de olika tidpunkterna utifrån de två forskningsfältens teoretiska ramverk?   

 

- Hur gestaltas gärningsmännen i nyhetsrapporteringarna kring skolattacken i 

Trollhättan och lastbilsattacken på Drottninggatan? Påverkar förövarens ideologi hur 

den valda händelsen uppfattas i media? 

 

1.4 Avgränsningar 

 

Frågorna som ställs kommer endast att analyseras ur ett svenskt perspektiv. Vilka hot som 

föreligger och hur svenska aktörer uppfattar dessa påverkas av omvärlden men i fokus står på 

vilket sätt de valda händelserna skildras som säkerhetspolitiska hot i Sverige. Studien kommer 

att skildra en jämförelse mellan hotbildskonstruktionen av den högerextrema miljön och den 

islamistiska miljön vilket innebär att den autonoma miljön inte kommer att beröras. Orsaken 

till detta är att den autonoma miljön idag inte är lika aktiv som de två andra formerna av 

extremism samt att miljön även betraktas som det minst allvarliga hotet av de tre miljöerna 

(Sarnecki 2017:72). Eftersom det är den ögonblickliga hotbildskonstruktionen som studien 

önskar belysa kommer nyhetsmedier att användas, och endast material som producerats kort 

efter händelsen kommer analyseras. Detta innebär att förståelse och tolkningar som gjorts i ett 

senare skede ligger utanför studiens ram.   

 

2 Teoretiskt ramverk 

 

Kapitlet inleds med en redogörelse av forskningsfältet kring hotbildskonstruktion kopplat till 

identitet samt motiverar för studiens relevans i förhållande till tidigare forskning. Vidare 

beskrivs gestaltningsteori och relevanta delar av Köpenhamnsskolans säkerhetiseringsteori för 

att avslutningsvis redogöra för hur dessa kan sammankopplas till ett enhetligt teoretiskt 

ramverk.  
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2.1 Hotbildskonstruktion & identitet 

 

Inledningsvis kommer detta avsnitt redogöra för tidigare forskning kring 

hotbildskonstruktion, identitet samt hur detta relaterar till betydelsen av begreppet extremism. 

Det första avsnittet kommer beröra olika forskares syn på vad ett hot är, och hur hot 

konstrueras. Den andra delen kommer beskriva synen på hur hotet från extremism utvecklats 

samt titta på hur tidigare forskning behandlat de två formerna av extremism.  

 

Johan Eriksson definierar hot som något farligt som ännu inte har inträffat. Ett hot ses som 

något överhängande som riskerar att drabba den, dem eller det om inte motåtgärder vidtas. 

Om det som hotar och hotas är diffust, upplevs det ofta som mer skrämmande än om det är 

tydligt utsagt (Eriksson 2004:25). Eriksson visar på olika historiska exempel kring hur samma 

ting kan uppfattas som olika hotfulla. Krig kan exempelvis ses som något negativt och 

hotande för vissa men som en befrielse för andra (Eriksson 2004:68). Monica Svantesson 

uttrycker i sin avhandling en liknande ståndpunkt då hon beskriver hur samma grupp av 

människor kan bli betraktade som ett allvarligt säkerhetshot i ett samhälle och som normala i 

ett annat. Ett extremt exempel är hur den sociala konstruktionen av judar under Hitlers styre i 

Tyskland på 1930-talet, skiljer sig mot den sociala konstruktionen av judar i Israel under 

2000-talet (Svantesson 2014:16).  

 

Traditionellt sett har referensobjektet varit staten och statens överlevnad kan ses som 

beroende av suveränitet. För en nation däremot, handlar överlevnad snarare om identitet 

(Buzan et al 1998:26–28). Det är inte säkert att det som ses hota en stat fysiskt och vad som 

hotar statens identitet är kompatibelt. Jennifer Mitzen beskriver i en artikel ontologisk 

säkerhet, vilket i denna kontext handlar om att såväl individer som stater försöker inneha och 

verka för en stabil identitet i sociala relationer, oavsett om kontexten är samarbete eller 

konflikt (Mitzen 2006: 343). Hon argumenterar för att såväl stater som individer strävar efter 

ontologisk säkerhet och agerar rutinmässigt för att befästa denna vilket innebär att 

ansträngningar görs för att upprätthålla de likheter och skillnader som existerar. Exempelvis 

kan stater ibland välja konflikter som hotar den fysiska säkerheten men stärker identiteten 

(Mitzen 2006:365). Balzacq et al (2015:515) exemplifierar hur vardagen för brittiska 

muslimer påverkats negativt av hur brittiskhet konstrueras i motsats till ett muslimskt ”other”. 

Konfliktfyllda identiteter har i detta fall inneburit att ontologisk säkerhet för vissa skapar 

ontologisk osäkerhet för andra. Slutsatser som kan dras av detta resonemang är att ett ensidigt 
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fokus på fysisk säkerhet kan innebära att perspektiv som kan bidra till att nå ökad förståelse 

för konflikter och problembilder överses. Här kan ontologisk säkerhet bidra till förståelsen för 

hotbildskonstruktion genom inkluderandet av identitet. 

 

Janne Flyghed, professor i kriminologi, beskriver hur massmedia har stor betydelse för hur 

såväl hotbilder som vidtagna åtgärder tas emot. Media kan sägas fungera som en viktig 

förmedlare mellan sändare och mottagare. Genom att hotbilders relevans inte har utretts har 

den politiska makten och poliser kunnat definiera hotbilder. Detta riskerar att leda till något 

Flyghed kallar en normalisering av det exceptionella. Normaliseringsprocessen kan delas in i 

två olika delar, hotbildsnormalisering och medelnormalisering, och det är det första 

perspektivet som har relevans för denna studie.  Hotbildsnormalisering har sin grund i 

spektakulära händelser med stort nyhetsvärde. Till skillnad från vardaglig brottslighet som 

inte får stort genomslag, får grov brottslighet, framförallt med extrema inslag, stor 

uppståndelse eftersom de passar in i mediers dramaturgi. Händelserna kopplas samman med 

diffusa hotbilder, och även de objekt som hoten riktas mot är diffusa. Hotobjekt såsom rikets 

säkerhet eller hot mot den allmänna ordningen är begrepp som varierar beroende på situation 

(Flyghed 2002: 62–64, Eriksson 2004:15). Medier är en viktig aktör då de har ett intresse av 

att samla många läsare, tittare och lyssnare samt öka intäkterna. Detta bidrar till ett större 

fokus på dramatiska och exceptionella händelser vilket även riskerar att leda till en skevhet i 

bilden av brottslighet (Flyghed 2002: 70). Vidare får mediers representationer betydelse när 

det gäller att upprätta gemensamma tolkningsramar likväl som gemensam kultur och identitet. 

Kollektiv identitet handlar om en känsla av tillhörighet i vilken man definierar sig själv i 

förhållande till något annat baserad på social kunskap kring ”oss” och ”dem”. Den konstanta 

produktionen av information som medier sänder bidrar till människors syn på omvärlden 

vilket i sin tur skapar kollektiva identiteter (Hellman 2006:16–18). Gunilla Hultén hänvisar 

till medieforskaren Peter Dahlgren som visar på hur medier skapar ”kulturella matriser” som 

blir en grund för mediers berättande samt bidrar till gemensamma tolkningar (Hultén 2006:60, 

Dahlgren 1993: 62–68). Medier är även den aktör som de flesta människor får hotbilder 

presenterade genom (Eriksson 2004:98). Medier har således stor påverkan på hur människor 

ser på världen, och därmed även på vilket sätt uppkomna problem uppfattas och tolkas som 

hotbilder. 
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2.2 Vad är våldsbejakande extremism?   

 

Enligt forskarna Adrienne Sörbom och Magnus Wennerhag (2016) har termen extremism 

börjat användas allt mer i svensk offentlig debatt. Oftast avses grupper av aktivister inom 

exempelvis nazistiska, fascistiska, nationalistiska, kommunistiska, anarkistiska och 

islamistiska idéströmningar. Utöver ideologi används termen extremism för att beskriva 

olagliga och/eller våldsamma metoder för att uppnå mål (Sörbom & Wennerhag 2016:15). 

Användningen av begreppet extremism har kritiserats, bland annat vid tillsättandet av en 

nationell samordnare för våldsbejakande extremism, då det anses vara otydligt huruvida det är 

gruppens eller individers ideologier eller metoder som ska betraktas som indikatorer för 

risken att hamna i extremistiska miljöer. Även yttrandefrihet blir ett problem då det inte finns 

några bestämda riktlinjer för vilka gränser som ska finnas (Sörbom & Wennerhag 2016: 16).  

 

Det finns många definitioner av extremism, men det som de flesta har gemensamt är att de 

ställs i motsats till demokrati, oavsett om det avser värderingarna eller metoder för politisk 

påverkan (Sörbom & Wennerhag 2016:19–21). Detta är inte oproblematiskt då det finns olika 

åsikter om begreppet demokrati, och vad det ska innefatta. Tydligt är att begreppet skapar 

gränser som skiljer det avvikande ifrån en politisk normalitet (Sörbom & Wennerhag 

2016:34).  

 

Helene Lööw beskriver att den europeiska nationalsocialismen och fascismen under 1950-

talet splittrades i två delar där den ena övergav antisemitismen, rasideologin och 

antidemokratin. Denna del blev föregångaren till dagens nationalistiska partier som vuxit fram 

i Europa. Den andra delen höll fast vid de gamla idealen och är föregångaren till dagens vit 

makt-rörelse (Lööw 2017:83–84). Detta skulle kunna kopplas till Jens Rydgrens (2015) 

artikel Radical right-wing parties in Europé, där han beskriver problematiken med att inrama 

radikala högerextrema partier som populistiska. Han menar på att det finns ett samband 

mellan hur samhällsvetare beskriver en fråga och det språk som används av journalister när de 

rapporterar om politik, vilket i sin tur påverkar den generella opinionen. Etiketter blir som 

gestaltningar som påverkar synen på omvärlden genom att vissa värden framhålls och andra 

inte. Genom att göra detta kan termen ”populism” innebära att för stort fokus hamnar på 

antielitistiska strömningar, och att andra aspekter såsom nationalistiska tendenser och anti-
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immigration inte uppmärksammas. Detta riskerar att leda till en förvrängd förståelse av dessa 

partier (Rydgren 2015:93–94). Ett annat exempel på inramning är hur terrordåden den 11:e 

september i New York år 2001, kom att utgöra en stor påverkansfaktor för 

hotbildskonstruktionen av islamistisk extremism. Händelserna innebar att hotet från 

islamistisk extremism och även islam som religion började uppmärksammas stort. Den 

dåvarande presidenten George W. Bush propagerade starkt för ett vi mot dem-tänkande som 

även återspeglades i medier. Massmedier i USA skapade och upprätthöll även fördomar där 

muslimer likställdes med araber, och araber med terrorister (Powell 2011, Merskin 2004, 

Amoore 2007, Mavelli 2012). Inte heller Sverige var något undantag för de växande anti-

muslimska attityderna (Larsson 2005:40). Dessa exempel visar på vilka konsekvenser 

gestaltningar kan få för hur en hotbild uppfattas. 

 

2.3 Våldsbejakande extremism som hotbild i Sverige 

 

Jenny Langkjaer beskriver i sin avhandling ”Svensk säkerhetspolisiär övervakning av 

utländska personer och inhemsk politisk aktivitet 1885–1922” hur övervakningen av 

utlänningar var betydligt mer omfattande än vad övervakningen av svenskar var under första 

världskriget. Ett byråkratiskt system, byggt på antaganden om att utlänningen är opålitlig 

byggdes upp, och ryssar och judar sågs inte bara som ett politiskt hot, utan även ett socialt 

hot. Mot bakgrund av händelser i Europa såsom ryska revolutionen och kuppförsök i 

Tyskland fanns en oro även i Sverige. Utländska aktivister och inhemska aktivister med 

utländska kontakter blev sedda som mer farliga än svenska aktivister (Langkjaer 2011). Synen 

på utlänningar som hotfulla har varit återkommande i Sverige. Under 1960-talet 

diskriminerades arbetskraftsinvandrare, bland annat blev migranter illa bemötta och 

ifrågasatta. Opinionsundersökningar på 1960-talet visade att många svenskars uppfattning var 

att färre migranter borde släppas in i Sverige, trots att det vid tidpunkten fanns ett behov av 

arbetskraftinvandring (Swärd 2017:252). Under kalla kriget prioriterades kommunisterna som 

hotbild, under 90-talet skiftade fokus mot vit-maktrörelsen och debatten idag handlar till stor 

del om jihadister. Enligt Helene Lööw är det möjligt att det finns reella hotbilder med en 

internationell dimension, men det kan också vara möjligt att denna föreställning 

institutionaliserats och därmed har kommit att uppfattas som en sanning vilket kan förhindra 

att uppkomsten eller förekomsten av inhemsk extremism uppmärksammas (Lööw 2017:27). 

Detta resonemang har visat på att det finns indikationer på en institutionaliserad syn på 

utlänningar som mer hotande än svenskar, vilket kan ses som en möjlig förklaring till synen 
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på islamistisk extremism som mer hotande i dagens samhälle. Studien önskar undersöka 

huruvida denna uppfattning återspeglas i medier. Det finns tecken inom tidigare forskning 

som tyder på att så är fallet. Ett exempel är gestaltningen av Anders Behring Breivik, 

hädanefter Breivik, i samband med terrordåden i Oslo och Utøya. Innan Breiviks identitet 

publicerades beskrevs attackerna som terrordåd. Efter att han hade gripits och hans norska 

identitet offentliggjordes, användes begreppet terrorism mindre frekvent och byttes istället ut 

mot ord som ”massaker”, ”massmördare” och ”tragedi” (Falkheimer 2014:2). Trots att 

gärningsmannens politiska motiv blev kända kort efter händelserna kopplades attackerna 

sällan samman med en större högerextremistisk rörelse utan Breivik sågs istället som en 

enskild individ och attackerna jämfördes med skolskjutningar (Falkheimer 2014:2). De norska 

medierna fokuserade således mindre på gärningsmannens politiska mål, utan inramade honom 

som en ensam och sjuk individ (Falkheimer 2014:25). Detta resonemang visar på att det finns 

skillnader, även i Norden, i hur förövare framställs beroende på vilken nationalitet de har och 

att det finns en trend där terrorism och islamism kopplas samman.   

 

Sammanfattningsvis har denna genomgång visat på att det i Sverige under en lång tid funnits 

en uppfattning om att utlänningar, och även utländska extremister, ses som ett större hot än 

icke utländska mot det svenska samhället (Lööw 2017, Langkjaer 2011, Swärd 2017). Vidare 

har resonemanget visat på att medier, trots att de enligt Eriksson (2004), inte inkluderas i det 

säkerhetspolitiska etablissemanget, har stor påverkan på hur en händelse inramas och 

uppfattas av allmänheten. Många studier har gjorts kring hur medier sammankopplat islam 

med terrorism, främst i USA men även i norden (Powell 2011, Merskin 2004, Amoore 2007, 

Falkheimer 2014). Då identitet är en variabel för att förstå hur människor betraktar sig själva 

och omvärlden kan integrerandet av identitet bidra till att förklara skillnader i hur en hotbild 

skapas. Medier kan här ses som betydande för skapandet av kollektiva identiteter. Något som 

varit svårt att finna i tidigare forskning är huruvida förståelsen för mediers 

hotbildskonstruktion kan kompletteras med ett identitetsperspektiv för att öka förståelsen för 

det empiriska fenomenet våldsbejakande extremism. Utifrån detta kan studien bidra till 

forskningsfältet inom området.  
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2.4 Gestaltningsteori 

 

Framing, på svenska gestaltningsteori, kan ses som ett tvärvetenskapligt forskningsområde 

snarare än en teori. En framstående forskare inom området, Robert Entman, definierar 

framing som: 

 

”To frame is to select some aspects of a perceived reality and make them more salient in a 

communicating text, in such a way as to promote a particular problem definition, causal 

interpretation, moral evaluation, and/or treatment recommendation for the item described” 

(Entman, 1993:52).  

 

Gestaltningsteori handlar om hur en händelse eller ett problem inramas. Utgångspunkten är att 

samhällsfenomen inte har en given mening utan kan inramas och förstås på olika sätt. Detta 

påverkar i sin tur aktörers agerande gentemot fenomenet då gestaltning vanligtvis sker 

strategiskt. ”Framingbegreppet” kan ses som aktörscentrerat då det finns en uppfattning om 

hur aktörer antingen är producenter eller konsumenter av gestaltningar (Esaiasson et al 

2017:218). Avseende nyhetsrapportering innebär detta exempelvis att en nyhet förstås utifrån 

det sammanhang den presenteras i, och hur den presenteras. Ofta fokuserar gestaltningsteori 

på media som aktör, då medier sätter specifika händelser i centrum som presenteras på ett 

visst sätt för att skapa mening, och därmed blir till tolkningsramar. Medier blir en viktig aktör 

för att främja specifika föreställningar om hur verkligheten uppfattas (De Vrees 2005:51). 

Entman använder uttrycket ”cultural resonance and magnitude”, för att beskriva hur aktörer 

presenterar händelser genom en kulturell anknytning och hur detta bidrar till att skapa en 

framgångsrik gestaltning av ett problem. Syftet är att påverka läsaren genom att framkalla 

stöd eller motstånd mot en aktör. Kulturella betoningar på ord såsom ”väst”, ”muslimer” eller 

”USA” används för att skapa en igenkänningsfaktor hos läsaren och kan leda till ett 

ställningstagande baserat på identitet och kultur (Entman 2004:5–6).  
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2.5 Säkerhetiseringsteori 

 

Under tidigt 1990-tal när kalla kriget avslutats, började säkerhetsbegreppet skifta, och kom då 

att inkludera ett bredare spektrum av hot än endast det militära. Säkerhetiseringsteorin, 

grundar sig precis som realistisk teori på logiken om att säkerhet ytterst handlar om 

överlevnad, men synen på säkerhet är att det finns hotbilder i olika sektorer såsom politisk, 

samhällelig, ekonomisk och miljösäkerhet. Säkerhetiseringsteorin har kommit att bli ett 

viktigt forskningsfält avseende problemgestaltning inom säkerhetspolitik (Eriksson 2004:54) 

vilket gör teorin till en relevant utgångspunkt för studien. 

 

Säkerhetiseringsteorins genombrott kom med den så kallade Köpenhamnsskolan, och boken 

”Security: A new Framework for analysis” (Buzan et al: 1998) men har därefter utvecklats av 

olika teoretiker. Detta avsnitt kommer att utgå från Buzan et als syn på säkerhet, men även 

andra teoretikers utveckling av teorin kommer integreras för att skapa ett mer kritiskt och 

aktuellt resonemang. Begreppet säkerhetisering handlar om hur säkerhetsproblem uppstår 

genom intersubjektiv (re)produktion av vissa fenomen som hotande mot ett referensobjekt. 

Referensobjektet är något som den säkerhetiserande aktören vill ska överleva, oavsett vilken 

sektor objektet tillhör. Ett referensobjekt kan vara materiellt såsom infrastruktur men även 

immateriella referensobjekt kan existera såsom demokrati eller identitet (Buzan et al 

1998:26–28). En teoretisk utgångspunkt är att problem som klassas som säkerhetsfrågor 

hanteras på ett annat sätt, och med större prioritet än andra politiska frågor (Buzan et al 

1998:1).  

 

Säkerhetiseringsteorin kan ses som en process i tre steg men i denna studie är det endast den 

första delen av processen, den så kallade problemformuleringen, som kommer studeras. 

Processen uppstår när en aktör använder vokabulär såsom säkerhet, osäkerhet, hot, fara eller 

existens, för att benämna något som hotande mot den fortsatta existensen av ett specifikt 

referensobjekt. Detta kallas ”speech act”, på svenska talhandling. (Buzan et al 1998:27–28, 

35). Efter det första steget finns ytterligare två steg, vilka handlar om att åtgärder vidtas och 

att politik som gör överträdelser från normala politiska processer legitimeras (Buzan et al 

1998:26). Dessa ligger dock utanför studiens ram då det endast är den inledande 

konstruktionen av hotbilden som analyseras. Den som analyserar säkerhet, har som uppgift att 

utforska processen som leder till att ett problem definieras som ett säkerhetspolitiskt hot.  
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Köpenhamnsskolan har även blivit föremål för kritik. Johan Eriksson har skrivit en artikel där 

han menar att Köpenhamnsskolan, trots att de ser säkerhet som något negativt, själva blir 

förespråkare för ett vidgat säkerhetsbegrepp då teorin fått stor spridning och påverkar 

beslutsfattare att uppföra nya säkerhetsobjekt på agendan (Eriksson 1999:314–316). Genom 

att dela in säkerhetsobjekt i olika sektorer blir teorin själv säkerhetiserande (Eriksson 

1999:315–317). En annan kritik som riktats mot Köpenhamnsskolan är brytpunkten mellan 

normaliteten och undantaget. Luca Mavelli ifrågasätter varför säkerhetisering, enligt 

grundarna, måste innebära brytpunkten mellan normala politiska processer och exceptionella 

åtgärder. Hans åsikt är istället att säkerhetisering bör ses som en process där makthavare dels 

begränsas av rådande diskurser, men även kan legitimera handlingar utifrån dessa. I detta 

perspektiv är säkerhetiserande handlingar således det som avgör vad som är, och inte är, 

accepterade handlingar (Mavelli 2012: 180). Detta kan sammanlänkas med tidigare 

resonemang om hotbilder, och hur exempelvis terrorism sedan 11:e september varit en 

prioriterad hotbild vilket möjliggjort exceptionella politiska handlingar. Eftersom politiska 

makthavare och medier är en del av rådande diskurser kring hotbilder kan det resonemang 

som Mavelli för öka förståelsen för hur aktörer handlar vid dramatiska händelser och hur detta 

ofta sker inom en given ram.   

 

Den belgiska forskaren Thierry Balzacq (2011) är en av dem som har utvecklat teorin. Han 

presenterar tre grundantaganden varav två kan vara av betydelse för att förstå 

hotbildskonstruktion och säkerhetiseringsprocessen inom denna studies ram. Ett antagande är 

att den säkerhetiserande aktören behöver godkännande från publiken eller åhörarna. Här är 

det viktigt att aktören identifierar sig med mottagaren, bland annat genom att förstå 

mottagarens intressen och behov. Språket kan ses som ett verktyg för att vinna stöd, bland 

annat genom att använda ord som vi och oss, för att skapa en känsla av samhörighet (Balzacq 

2011: 8–10). Det andra antagandet handlar om att textens mening i kombination med den 

kulturella meningen avgör handlingsdimensionen för säkerhetiseringen. Här handlar det om 

att språk får olika innebörd beroende på kontext och förförståelse. Buzan et al uttrycker att 

kontext är ett underlättande villkor som kan påverka huruvida den säkerhetiserande 

talhandlingen blir framgångsrik, men menar samtidigt att säkerhet i sig har en egen logik som 

inte förändras av kontexten (Buzan et al 1998:33). Balzacq menar istället att kontexten kan 

ses som en oberoende variabel som påverkar både hur den säkerhetiserande aktören uttrycker 

sig, och hur budskapet kommer tas emot av åhörarna (Balzacq et al 2015: 503–504). Eftersom 

studien kommer undersöka hur medier uttryckt sig efter två traumatiska händelser spelar 
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kontexten en avgörande roll. Emma Hutchison visar i en artikel hur trauma ger upphov till 

känslor vilka hjälper till att skapa social mening, och i vissa fall påverkar gränsdragningar för 

identitet och samhällen. En större gemenskap kan skapas då traumat inte endast påverkar de 

direkt berörda utan även de som bevittnar det från en trygg plats, exempelvis hemmet. 

Hutchison använder bombattentatet på Bali 2002 som ett exempel då det var ett attentat som 

drabbade många australiensare och sågs som en attack mot hela Australien och en 

australiensisk livsstil. I medier uttrycktes den kollektiva sorgen och denna gemensamma 

identitet sattes i motsats till förövarnas dåd i en slags vi mot dem retorik. Medier skildrade 

således inte endast vad som hände utan även hur händelserna fick människor att känna. Detta 

för att sätta individuella känslor inom en större social diskurs som i slutändan skapade ett 

narrativ som gav mening till katastrofen (Hutchison 2010:73–75). Hutchisons slutsatser kan 

följaktligen bidra till förståelsen för hur identitet och hotbilder kan förstärkas i en kontext av 

trauma.  

 

Identitet är ett nyckelbegrepp inom säkerhetisering, men det finns ingen konsensus kring 

vilken roll identitet har i säkerhetiseringsprocesser. Buzan et al ser det som en komponent i 

samhällssäkerhet där referensobjektet är storskaliga kollektiva identiteter som kan fungera 

fristående från staten (Buzan et al 1998:22). Andra forskare teoretiserar olika relationer 

mellan identitet och (o)säkerhet, exempelvis hur identitet (re)produceras genom 

säkerhetspraktiker och diskurser. David Campbell menar exempelvis att stater konstruerar sin 

identitet i förhållande till andra och även formar hot som finns utanför staten. Stater utvecklar 

kontinuerligt sin identitet då förutsättningarna ständigt förändras. Denna konstanta 

artikulering av fara är en förutsättning för statens överlevnad och bör därmed ses som en 

möjlighet snarare än ett hot (Campbell 1998: 12–13, 62). En annan faktor är hur vissa 

identiteter påverkar vilka problem som ses som hotande och hur vissa hot påverkar icke-

dominerande identitetsgrupper (Hayes 2012). De säkerhetiserande aktörernas identitet kan 

operera som en katalysator eller en ”gate-keeper” avseende att acceptera ett problem som ett 

hot (Sjöstedt 2013: 153). Hultén beskriver exempelvis hur globaliseringen inneburit att 

nationella territoriegränser och nationen som enhet för kulturellt identitetsskapande har 

minskat. Detta innebär dock inte att främlingar inte längre existerar, utan istället har 

återskapats. Främlingar kännetecknas av att de varken är oss eller dem, vilket gör att de 

uppfattas som hotfulla (Hultén 2006:211). Identitet är således en nyckel för att förstå 

säkerhetisering då det bidrar till förståelsen vad som betraktas som ett säkerhetsproblem och 
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hur säkerhetiserande handlingar baseras på maktrelationer och dominans som kan underlätta 

eller hindra säkerhetisering (Greaves 2016:463). 

 

Scott D. Watson har skrivit en artikel där han argumenterar för att gestaltningsteorin och 

säkerhetiseringsteorin är kompatibla då de vilar på överlappande teoretiska och normativa 

grunder, och att säkerhet kan förstås som ett sidoområde till gestaltning (Watson 2012: 280). 

Han menar att forskare inom säkerhetspolitik ofta väljer antingen gestaltning eller 

säkerhetisering som teoretiska ramverk, och att detta fungerar som ett hinder för att utveckla 

forskningen kring hotbildskonstruktion. Genom att se säkerhetisering som en ”master frame”, 

kan säkerhetiseringsteoretiker fortsätta fokusera på säkerhet, men även utnyttja litteratur kring 

gestaltning för att utveckla underutvecklade delar av teorin (Watson 2012:279). Även Balzacq 

et al menar att en säkerhetiseringsanalys kan gynnas av ett närmare samarbete med 

gestaltningsteori framförallt i sammanhang som utmärks av sociala interaktioner och i 

kulturella kontexter. Gestaltning berör hur kollektivt meningsskapande skapas genom 

interaktioner och påverkas av delade antaganden vilket gör att analytiska redskap från 

gestaltning kan användas för att förstå dynamiker i olika kontextuella situationer (Balzacq et 

al 2015:515) Att därför kombinera dessa två forskningsfält är relevant i syfte att undersöka 

hur våldsbejakande extremism konstrueras som hot, exempelvis för att förstå vilka aspekter 

som lyfts fram i diskussioner och hur dessa tolkas. 

 

3. Metod  

 

Kapitlet inleds med en redogörelse för hur kvalitativ innehållsanalys kommer tillämpas i 

uppsatsen. Vidare beskrivs analysramverket, vilket grundar sig i säkerhetiseringsteori och 

gestaltningsteori. Därefter redogörs för studiens operationalisering vilken fastställer 

kopplingen mellan metod och det teoretiska ramverket. Avslutningsvis kommer studiens 

material och urvalsprocess att redogöras för samt diskuteras.  

 

3.1 Kvalitativ innehållsanalys 

 

I denna studie kommer en kvalitativ innehållsanalys att tillämpas för att undersöka på vilket 

sätt medier gestaltat två allvarliga brott i Sverige som haft en ideologisk koppling. Esaiasson 
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et al (2017:211) beskriver att kvalitativa textanalyser lämpar sig när det finns ett intresse av 

mening och meningsskapande processer. Vad någonting betyder är inte givet av fenomenet i 

sig själv utan är beroende av kontext. Mening uttrycks genom bilder och genom talat eller 

skrivet språk och blir därmed möjligt att undersöka genom textanalys. En vanlig 

utgångspunkt, vilken även denna studie utgår ifrån, är att mening är intersubjektiv och skapas 

genom interaktioner. En kvalitativ textanalys utgår ifrån att texter läses aktivt och att frågor 

ställs till texten. Denna studie kan ses som en systematiserande undersökning, vilket handlar 

om att lyfta fram och begripliggöra viktiga aspekter i innehållet för att på sätt lyfta fram 

mening (Esaiasson et al 2017: 212–213). Att utgå ifrån en kvalitativ ansats är lämpligt i texter 

där ingenting räknas eller mäts (Bjereld et al 2009:118–120, Bergström & Boréaus 2012b:50). 

Vidare är kvalitativ innehållsanalys en lämplig metod för denna studie då språk är en viktig 

del i säkerhetiseringsprocessen. Buzan et al (1998:27) beskriver hur talhandlingar är 

väsentliga avseende hur aktörer framställer frågor som säkerhetsproblem och hot. Genom en 

kvalitativ ansats kan även implicita referenser till säkerhet och hot uppmärksammas vilket kan 

vara en svårighet om tillvägagångssättet varit kvantitativt.  

 

Köpenhamnsskolans säkerhetiseringsteori lägger stor vikt vid diskurs vilket hade varit en 

alternativ metod för denna studie. Språk är centralt i diskursanalyser vilket gör att metoden 

lämpar sig väl för denna typ av studie. Det är dock vanligt att diskursanalyser fokuserar på 

bakomliggande maktstrukturer, snarare än det som står i texterna. Denna studie önskar belysa 

skillnader kring hur hoten faktiskt har beskrivits vilket innebär att aktörernas bakomliggande 

agenda inte kommer analyseras. Detta gör en innehållsanalys mer lämplig för studiens 

upplägg.  

 

Validitet handlar om att en mätmetod är valid om den mäter det som den ämnar mäta, och i 

denna studie handlar det därmed om huruvida den genomförda undersökningen verkligen 

besvarar den fråga som är avsedd att besvaras (jfr Bergström & Boréaus 2012a:41). Medier 

ses som en relevant aktör att utgå ifrån för att besvara forskningsfrågorna då medier har 

påverkan avseende hur en händelse uppfattas samt har en tydlig koppling till identitet vilket 

avsnittet kring hotbildskonstruktion visat på. Jan Teorell och Torsten Svensson (2007:267, 

270) menar att intensiva studier, det vill säga där få fall undersöks, ger goda förutsättningar 

att uppnå hög validitet då de valda fallen kan studeras på detaljnivå, vilket kan vara svårare 

vid utförandet av en kvantitativ studie. I denna studie har två uppmärksammade händelser 

valts vilket gör det möjligt att ingående studera den omedelbara hotbilden.     
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En svårighet med kvalitativ metod är att analysen medvetet eller omedvetet färgas av hur 

forskaren tolkar materialet och det är inte troligt att en gemensam tolkning finns för 

producenten och uttolkaren av det valda materialet. Detta kan ses som en nackdel avseende 

reliabilitet, då det kan finnas svårigheter för andra forskare att upprepa studien. Ett sätt att 

undvika detta problem är att tydliggöra hur studien kommer att genomföras och materialet 

tolkas (Teorell & Svensson 2007:59). För att förbättra möjligheterna till god reliabilitet ställs 

ett antal analysfrågor till materialet som även blir till kriterier för hur materialet kan tolkas. 

Vidare kommer de tolkningar som framförs beläggas med exempel från det empiriska 

materialet.  

 

3.2 Operationalisering 

 

Genom en innehållsanalys kommer språket i det empiriska materialet att analyseras med hjälp 

av gestaltningsteori och delar av säkerhetiseringsteori för att jämföra hur våldsbejakande 

islamistisk extremism och våldsbejakande högerextremism beskrivits som hot i samband med 

de händelser som valts ut. 

 

Studien utgår från Robert Entmans (1993:52) definition av gestaltning där urval av 

information, och hur viss information framhävs är en viktig del i kommunikation. Entman 

beskriver fyra delar i en gestaltningsprocess. Dessa är 1) Ett problem definieras. 2) Orsaker 

till problemet identifieras. 3) Moraliska bedömningar görs.  4) Åtgärder eller förbättringar 

föreslås (Entman 2004:5). De tre första delarna har i studien operationaliserats till 

analysfrågor. Den fjärde delen Entman beskriver kommer inte inkluderas då åtgärder 

vanligtvis vidtas i ett senare skede än det som undersöks. Säkerhetiseringsteorins första steg, 

problemformuleringen kan sägas motsvara Entmans första del. Problembilden kommer att 

uppmärksammas genom att analysera hur aktörer som producerar, eller lyfts fram i materialet, 

problematiserar händelserna som ett säkerhetspolitiskt problem. I analysfrågorna kommer 

även referensobjekten att beaktas, det vill säga vad som hotas. Vidare kommer 

identitetsperspektivet att integreras, både avseende hotbilden samt gestaltningen av 

gärningsmannen för att bland annat se huruvida gärningsmannen ses som en representant för 

ett övergripande hot från våldsbejakande extremism. Följande fem operationaliseringsfrågor 
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har formulerats med utgångspunkt i det teoretiska ramverket. Dessa syftar till att vägleda 

analysen. 

 

1) Hur gestaltas hotet? 2) Vilka referensobjekt kan urskiljas? 3) Beskrivs gärningsmannen 

som en individ eller kopplad till ett kollektiv? 4) Vilka motiv och orsaker till dåden skildras? 

5) Vilka moraliska bedömningar görs i framställningen? 

 

3.3 Material 

 

Maria Hellman skriver i sin avhandling att många studier som relaterar till nationell självbild 

eller kollektiva identiteter har analyserat politiska dokument såsom tal eller propositioner. Det 

problematiska med denna typ av material är att dessa representerar åsikter och världsbilder av 

den politiska eliten. Dessa kan ha stort inflytande på andra grupper i samhället vilket dock kan 

vara problematiskt att anta, särskilt då det i många länder finns ett ökande misstroende mot 

politiker från invånarnas håll. Vidare kan det finnas frågetecken i vilken mån invånare tar del 

av exempelvis politiska debatter och tal (Hellman 2006: 21). Utifrån detta synsätt lämpar sig 

medier bättre som utgångspunkt för analysen till följd av att media har stor spridning.  

 

Studiens analys utgår från empiriskt material från två av de största tidningarna i Sverige, 

Dagens Nyheter (DN) och Aftonbladet (TU 2015). Tidningarna når ut till en stor publik, och 

eftersom det är en morgontidning och en kvällstidning som analyseras kan journalistiken 

skilja sig vilket ses som fördelaktigt för att få en djupare förståelse för fenomenet. Vidare har 

de två tidningarna olika ideologiska inriktningar då DN är oberoende liberal och Aftonbladet 

är oberoende socialdemokratisk, vilket kan ge en bredare bild av hur hotbildskonstruktionen 

gestaltas.  

 

För att begränsa studien till den inledande hotbildskonstruktionen analyseras endast material 

som publicerats samma dag som attentatet samt efterföljande dag. I fallet med Trollhättan 

innebär detta 22: a oktober 2015 till 23:e oktober 2015, och attentatet i Stockholm analyseras 

från 7:e april 2017 till 8:e april 2017. Att endast ett fåtal dagar valdes beror på att de första 

dagarna är avgörande för hur den inträffade händelsen uppfattas. Vidare är ofta informationen 

oviss vilket gör att spekulationer sker i större utsträckning (Falkheimer & Olsson 2015:77). 

Det är rimligt att anta att dessa spekulationer speglas i den inledande rapporteringen vilket 
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innebär att det är en relativt ofiltrerad bild av värderingar som framträder. Tillvägagångssättet 

har inneburit att artiklarna har lästs igenom i tidsordning, från första publicering den dag som 

respektive dåd inträffade till sista publicering efterföljande dag. Vid genomläsning har ordval 

noterats, och det centrala har varit att finna värdeladdade och intressanta ordval och meningar 

som explicit eller implicit anknyter till hotbildskonstruktion. Dessa kan vara ord som för med 

sig associationer eller känslor, såsom hot, terrorist, skräck, vi, dem med flera.  

 

Artiklarna har hämtats från respektive tidnings hemsida. Samtliga nyhetsartiklar som 

publicerades de valda dagarna har lästs igenom, och ett urval har gjorts vilket konkretiseras i 

tabellen nedan. Både nyhetsartiklar och åsiktsartiklar såsom krönikor och debattartiklar 

återfinns i materialet. Detta var ett medvetet val då olika artiklar kan sägas ha olika funktioner 

vilket breddar analysen. Ett stort antal artiklar har valts bort, framförallt av de som 

publicerades efter attentatet i Stockholm då mer än 50 artiklar publicerades på internet i 

vardera tidning. För dådet i Trollhättan var motsvarande siffra runt 25 artiklar i respektive 

tidning. Avgränsningar har motiverats på flera sätt. Antingen har artiklar valts bort till följd av 

att upprepningar av information förekommer, alternativt har bedömningen gjorts att innehållet 

är irrelevant för studien, exempelvis artiklar som inte relaterar det till som avses undersökas.  

 

3.3.1 Tabell 1. Antal utvalda artiklar 

 

 Dagens Nyheter Aftonbladet Totalt 

Trollhättan 13 13 26 

Stockholm 17 13 30 

Totalt 30 26 56 
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4. Analys 

 

4.1 Bakgrund 

 

Skolattacken i Trollhättan 2015 

  

I oktober 2015 genomfördes en av de blodigaste skolattackerna som inträffat i Sverige. En 

maskerad man gick på förmiddagen den 22: a oktober 2015 in på Kronans skola i Trollhättan. 

Han var beväpnad med svärd och kniv och attackerade elever och personal på skolan. En elev 

och en elevassistent avled samma dag, några veckor senare gick ytterligare ett offer bort till 

följd av skador från attentatet, en lärare på skolan. Gärningsmannen sköts under attacken av 

polis och avled senare på dagen. Redan samma dag som händelserna inträffade gick polisen ut 

med att det rörde sig om ett hatbrott med rasistiska förtecken. (Divinyi 2016). Det 

offentliggjordes kort därefter att gärningsmannen var 21: åriga Anton Lundin Petersson som 

före attacken hade konsumerat mycket ideologiskt material kopplat till nazism och 

invandringsfientlighet (Baas 2016). 

 

Lastbilsattacken i Stockholm 2017 

 

På eftermiddagen fredagen den 7:e april 2017, körde en person i en lastbil på personer på 

Drottninggatan i Stockholm. Detta ledde till att tre personer avled på plats, ytterligare två 

avled på sjukhus och ett femtontal personer skadades. Lastbilen som föraren körde tillhörde 

bryggeriet Spendrups och hade kapats tidigare under dagen i samband med urlastning av en 

leverans. Vansinnesfärden med den stulna lastbilen innebar att människor flydde i panik, 

antingen bort från gatan eller in i butikerna på Drottninggatan. Kort därefter startade rykten 

om skottlossningar på olika platser runt om i Stockholm, bland annat vid Fridhemsplan, något 

som polisen senare avfärdade (Dagens Nyheter 2017). Statsminister Stefan Löfven uttalade 

vid 16-tiden att allt tydde på att händelsen är ett terrordåd. På kvällen samma dag som 

attacken utförts gick polisen ut med uppgifter om att en man gripits i Märsta norr om 

Stockholm. Den gripna gärningsmannen är Rakhmat Akilov från Uzbekistan.  2014 sökte 

Akilov uppehållstillstånd i Sverige men fick avslag. I efterhand visar det sig att 

gärningsmannen under flera månader hade varit aktiv på sociala medier, där han haft 

kopplingar till extremistiska nätverk och intresserat sig för terrororganisationen IS (Dagens 

Nyheter 2017). 
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Skolattacken i Trollhättan rubriceras som ett hatbrott med rasistiskt motiv (D8). Dådet på 

Drottninggatan 2017 beskrivs i artiklarna som ett förmodat terrordåd (D20). Ett antal likheter 

finns dock mellan brotten. För det första var båda gärningsmännen ensamagerande. Det andra 

är att båda hade tagit del av, och visat uppskattning för ideologiskt material som står i motsats 

till demokratiska värderingar. Vidare har båda brotten fått mycket medial uppmärksamhet och 

väckt starka känslor vilket skapar förutsättningar för en intressant jämförelse. 

 

I följande avsnitt kommer ett antal analysfrågor kopplade till det teoretiska ramverket 

besvaras genom att belysa hur de valda dåden inledningsvis gestaltats av DN och Aftonbladet. 

Därefter kommer en jämförande analys ske där de gestaltningar som framkommit 

sammanfattas för att uppdaga eventuella likheter och skillnader i det empiriska materialet.  

 

4.2 Skolattacken i Trollhättan 

 

Hur gestaltas hotet?  

 

I samband med attacken uttalade sig flera politiker om dådet. Statsminister Stefan Löfven 

säger i en kommentar på regeringens hemsida: 

 

”Det här är en svart dag för Sverige. Jag tänker på offren och deras familjer, elever och 

personal, och hela det drabbade samhället. Inga ord kan beskriva vad de går igenom just nu. 

Vi känner med dem, och vi ska se till att de får allt stöd de behöver” (A1). 

 

Rasism, och i detta fall högerextremism beskrivs i flera artiklar som ett hot som måste 

prioriteras (A9, A10, A17, D12) Attentatet beskrivs som det värsta skolattentatet i svensk 

historia (A5). Dåvarande inrikesminister Anders Ygeman utesluter inte att händelsen skulle 

kunna klassas som ett terrordåd (D13). Ola Larsmo lyfter i en debattartikel i DN hur hat mot 

fenomen i samhället, såsom massinvandring, till slut kan leda till att någon gör allvar av 

hoten:  
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”Så ser alla politiska ”vansinnesdåd” ut: någon vistas tillräckligt länge i sammanhang där 

våldet mot ”dom” utpekas som lösning, för att tro att man gör en samhällstjänst genom att 

utföra det. Det är hatpratets yttersta funktion: någon ska dö” (D10). 

Larsmo menar att i detta sammanhang är alla extremismformer lika, oavsett om det gäller 

vänster, höger eller religiös extremism (D10). Dåvarande inrikesminister Anders Ygeman 

säger i en intervju i DN att näthat bidrar till våldshändelser som knivattacken på skolan i 

Trollhättan. Han anser att det finns ett samtalsklimat bland högerextrema och andra 

extremistiska grupper som är hatfullt. Detta visar på ett polariserat samhällsklimat där det 

finns rasistiska forum där personer får sin, enligt Ygeman, förvridna världsbild förstärkt och 

understödd (D13). I de flesta artiklar beskrivs dådet som ett hatbrott, men även terrorism 

förekommer i vissa fall. Oisin Cantwell skriver i en kolumn i Aftonbladet att skolan är en av 

samhällets viktigaste funktioner och att ett dåd mot denna allvarligt kan skada staten och 

därför bör kallas terrorism (A11). Vidare skriver han att det finns: 

 

”Ett försök att vilja reducera högerextremt, politiskt våld till någonting endast virriga 

knäppgökar ägnar sig åt. Men det finns inget motsatsförhållande mellan galenskap i juridisk 

mening å ena sidan och terrorism å andra” (A11). 

 

Problematiken med att högerextremister inte tas på allvar, utan beskrivs som psykiskt sjuka, 

framställs som hotande och det krävs krafttag mot rasism för att komma åt problemet (A11, 

A12). 

 

Samtidigt skildras händelsen också som en för Sverige ”extraordinär händelse”, och ett 

vansinnesdåd och att dådet mottagits med bestörtning (D4, D6, A1). Utifrån den 

beskrivningen gestaltas det inträffade som en enskild händelse snarare än något som skapats 

utifrån strukturella problem. 

 

Sammanfattningsvis är det olika gestaltningar som framträder i materialet. Det finns problem 

med rasism i samhället, där högerextrema är aktiva, och detta beskrivs som något som bör 

prioriteras högre. Samtidigt uttrycks chock och bestörtning över det inträffade vilket tyder på 

att det inte finns en förväntning om att hotbilden från högerextremism leder till denna typ av 

brott.  
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Vilka referensobjekt kan urskiljas? 

 

Samma dag som knivattacken ägt rum besöker statsministern skolan och säger: 

 

”Det är för tidigt att säga vad det här fruktansvärda dådet får för konsekvenser för det 

fortsatta arbetet, men jag vill att alla skolbarn ska veta att jag ska göra allt i min makt för att 

ni ska känna er trygga i skolan” (D4). 

 

Miljöpartiets språkrör Gustav Fridolin skrev: 

 

 ”Det här är inte en attack mot en enskild skola, utan mot hela Sverige. Många elever runt om 

i hela vårt land kommer nu behöva mötas i sin oro och sina frågor. Vi ska kunna ge våra barn 

en trygg skolmiljö” (D4) 

 

Moderaternas dåvarande partiledare, Anna Kinberg Batra beskriver att skolan är den plats där 

man ska känna sig som tryggast och att denna har blivit hotad (D4). Här i det inledande skedet 

är det följaktligen den trygga skolmiljön och barnen som ställs i centrum som referensobjekt. 

Exempelvis beskrivs hur den öppna miljön tidigare har gjort att skolans lärare har larmat om 

en otrygg situation för eleverna (D2, D4, D6, A6). Detta har även fått skolskyddsinspektionen 

att skriva ett tillsynsbeslut. En artikel beskriver bland annat att lärarna upplever att skolmiljön 

inte är trygg för eleverna på grund av den öppna miljön eftersom det inte finns något sätt för 

skolan att styra vilka som kommer dit (D2). 

 

Ett återkommande tema är att det inte endast är skolan i Trollhättan som har blivit attackerad 

utan att alla svenska skolor kommer påverkas av dådet (D4, A8, A13). Erik Helmerson, frågar 

sig i en ledare i DN, huruvida svenska skolor blivit farligare platser och hur allvarligt detta 

hot i så fall är. Han problematiseras också hur förändringar för en tryggare skolmiljö ska 

åstadkommas utan att skolhusen förvandlas till bunkrar (D6). Även Daniel Svedin lyfter 

problematiken mellan skärpt säkerhet och öppenhet (A3). Båda artiklarna lyfter således frågan 

om frihet och säkerhet, och att det ibland kan finnas en spänning mellan dessa begrepp.   
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Beskrivs gärningsmannen som en individ eller kopplad till ett kollektiv? 

 

Lasse Wierup tar i en artikel kontakt med gärningsmannens jämnåriga grannar. Ingen av 

grannarna minns någonting obehagligt eller avvikande i hans beteende. Det beskrivs hur 

gärningsmannen var lugn, trevlig och att han brukade hälsa när de mötte honom. Wierup tar 

också upp att forskning visar att gärningsmän ofta kommer från trasiga hem med skilda 

föräldrar samt själva har utsatts för brott eller kränkningar. Den 21-åringe gärningsmannen 

har däremot vuxit upp i ett till synes tryggt villaområde med båda sina föräldrar och två 

syskon (D7). I en annan artikel beskrivs hur 21: åringen på jobbet var en uppskattad 

medarbetare. En kollega som intervjuas säger att:  

 

”Om detta stämmer är det en fruktansvärd chock för mig. Det kan inte vara sant” (D11).  

 

Detta kan ses som tecken på att gärningsmannen ses som en ”helt vanlig person” vilket gör att 

dådet uppfattas som mer chockerande. Andra personer i gärningsmannens närhet beskriver att 

han mest höll sig för sig själv, men var snäll mot alla. Vidare tas det upp att han hade lite 

speciell klädstil, med svarta och kamouflagemönstrade kläder (A4). En tidigare klasskamrat 

som intervjuas säger: 

 

”Han hade absolut inget intresse för nynazism och liknande. Det man tänkte var bara att han 

var väldigt musikintresserad, det var mycket emo-stilen som gällde” (A4). 

 

Den bild som framträder av gärningsmannen är att han lyssnade på Death metal och annan 

hårdrock där band som Rammstein och Pain var viktiga. Artikelförfattaren inflikar här att 

detta är en musiksmak som delas med hundratusentals andra (D5). Detta kan ses som att 

journalisten vill framhäva att det inte är musiken som i sammanhanget är det farliga. Något 

som tas upp i flera av artiklarna är att 21-åringen förefaller ha tillbringat påfallande mycket 

tid ensam i lägenheten framför datorn (D5, D8, A4). 

 

Gärningsmannen saknar kända kopplingar till nazistorganisationer och ingenting i 

utredningen tyder i det här skedet på att fler gärningsmän varit inblandade i attentatet (D9). I 

en intervju med Anders Ygeman dras paralleller till andra högerextrema förövare såsom 

Breivik i Norge och Peter Mangs och John Ausonius i Sverige som också hade rasistiska 
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motiv (D13). De flesta artiklarna har dock större fokus på gärningsmannen som individ än att 

han kopplas samman med några större nätverk (D5, D7, A4). 

 

Gärningsmannen jämförs även med den jämnåriga elevassistent som mördades. Matilda 

Molander skriver i en ledare: 

 

”Två vanliga killar, med vanliga liv, i en vanlig stad. I torsdags vaknade de båda upp till en 

ny dag i Trollhättan. Innan dagen var slut hade Anton blivit en mördare och Lavin en hjälte” 

(D11). 

 

Vilka motiv och orsaker till dåden skildras?  

 

Redan första dagen går polisen ut med uppgifter om att dåden har koppling till extremism. 

Under dådet var gärningsmannen klädd i svart, bar mask och hade något som såg ut som ett 

svärd i händerna (D3). En av artiklarna i DN har rubriken ”En 21-åring som gillade 

Nazityskland”. Här framkommer att gärningsmannen bland annat varit inne på 

invandringskritiska bloggar och gillat inlägg på dessa. Han har även tittat på nazistiskt 

material, exempelvis en video kallad ”Nazi Generator 2015” där leksaksmänniskor (judar) 

eldas upp till lättsam tysk marschmusik (D5).  Polisen betraktar dådet som ett hatbrott baserat 

på sättet han uppträtt och klätt sig vid tiden för dåden. Ett huvudsakligt skäl till 

hatbrottsbedömningen är valet av offer. Alla fyra hade bakgrund i andra länder. 

Gärningsmannen gick in i minst två klassrum och valde att attackera elever som fötts 

utomlands (D8). Thord Haraldsson, polisens förundersökningsledare uttrycker: 

 

”Han har selekterat sina offer. De med mörk hy har utsatts för angrepp. Han har även mött 

sådana med ljus hy – de har inte blivit angripna”…”Det pekar mot nazisthållet” (D9). 

 

Vilka moraliska bedömningar görs i framställningen? 

 

En återkommande beskrivning är hur dådet inträffade en helt vanlig skoldag: 

 

”Torsdag i västra Sverige, helt vanlig skoldag. När den var över hade en av de svartaste av 

listor, den över dödligt våld på skolor, blivit en punkt längre. Till namn som Columbine 1999, 

Erfurt 2002, Kauhajoki 2008 och Newtown 2012 kan vi nu lägga Kronan i Trollhättan” (D6). 
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I samma artikel framhäver journalisten sällsyntheten i händelsen:  

 

”Samtidigt, mitt i chocken och sorgen, är det viktigt att med största kraft betona att tragedin i 

Trollhättan i all sin fasa är en för Sverige extraordinär händelse” (D6). 

 

Flera artiklar reflekterar kring dådets rasistiska motiv och att endast personer med utländsk 

härkomst attackerades (D8, D10, D13). I en kolumn i Aftonbladet står det att:  

 

”Mycket kommer att skrivas, sägas och spekuleras. Oavsett vilken slutsats vi sedan drar är 

resultatet ett och detsamma: den mest fruktansvärda av attacker mot fattiga människor, mot 

deras barn, och på en plats där de måste vara trygga” (A7). 

 

I en artikel intervjuas Kriminologiprofessor Jerzy Sarnecki som till skillnad mot flera andra 

citerade personer menar att attacken är förfärlig men inte förvånande. Hans åsikt är att 

attacker riktas mot skolor för att dessa är lätta att ta sig in i och att skolor troligtvis kommer 

behöva förändra sitt säkerhetstänk exempelvis genom låsta dörrar, men även åtgärder såsom 

mer personal och färre elever (A8).  

 

Beröm ges till polisens snabba ingripande och hur detta troligtvis förhindrade att ytterligare 

personer skadades. Men även kritik mot att brottet benämns som ett hatbrott och inte som ett 

terrordåd förekommer. Oisin Cantwell skriver i Aftonbladet:  

 

”Men att detta terrordåd kunde ha fått ännu värre konsekvenser än vad det fick är ingen 

orimlig tanke. Ja, det är som terrordåd attentatet i Trollhättan ska beskrivas. Ett hatbrott med 

rasistiska förtecken. Vi måste kalla detta vedervärdiga dåd vid sitt rätta namn” (A11). 

 

Även Anders Lindberg beskriver i Aftonbladet händelsen som ett terrordåd: 

 

”Men terrorn i Trollhättan måste också få sätta spår i hur den högerextrema rörelsen på 

nätet, och på gatorna, ska hanteras. Den måste sätta spår i Säkerhetspolisens prioriteringar 

och resurser” (A9). 
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4.3 Lastbilsattacken i Stockholm 

 

Hur gestaltas hotet? 

 

Samma dag som lastbilsattacken inträffade gick Säkerhetspolisen ut med att de hanterar 

attentatet som ett fullbordat terrorbrott och att beslut har fattats om att det rör sig om en 

särskild nationell händelse (D19, D14). Under dagen påverkades Stockholm påtagligt. 

Tunnelbanetrafiken stoppades och både buss-och pendeltågstrafik reducerades kraftigt. 

Vidare försattes Stockholms sjukhus i katastrofläge (D14, A1). 

 

Flera artiklar tar upp terrorattentat med fordon som ett påtagligt hot, och referenser görs till de 

terrordåd som inträffat i Nice, Berlin och London (D17, D21, D22). Kopplingar görs även till 

terrorgruppen IS, då de uppmuntrat till dåd med enkla medel, där fordon benämns som 

exempel (D27, D26). Magnus Ranstorp, forskare, intervjuas och menar att det tagit lång tid 

för Sverige att ta hotet från våldsbejakande extremism på allvar, trots varningar från bland 

annat Försvarshögskolan (D23). Ranstorp intervjuas även i Aftonbladet som terrorexpert, och 

hävdar att det inträffade inte var oväntat: 

 

”Mina tankar går direkt till det som har inträffat i Berlin och Nice. Vi har ju levt på lånad tid. 

Sverige är inte vakuumförpackat” (A15). 

 

I en artikel av Michael Winiarski uttrycks en liknande uppfattning: 

 

”Det bara var en tidsfråga innan det måste hända: Terrorn har nått Sverige. Frågan var 

bara när, var och hur. Svaret kom på fredagen med det misstänka terrordådet i Stockholms 

city, som har många likheter med det senaste årets blodiga mordattentat i Nice, Berlin och 

London”(D22). 

 

I en debattartikel hävdar Ewa Stenberg att terrorismbekämpning redan står högt upp på 

dagordningen men efter det inträffade attentatet kommer att stå överst (D21). Stefan Löfven 

skulle egentligen invigningstalat på Socialdemokraternas kongress i Göteborg men ställde in 

till följd av det som hänt. ”Jag är först och främst statsminister”, uttryckte Löfven under 

fredagskvällen (D25). Dessa exempel visar på hur allvarligt hotet uppfattas vara. 
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I en annan artikel riktas oro för att Säpo blir den första och enda instansen för att förhindra 

våldsbejakande islamistisk extremism, och att det saknas samordning, exempelvis mellan 

berörda myndigheter (D30). Johan Olsson, operativ chef vid Säpo citeras i en artikel i DN och 

säger då att hotnivån i Sverige är oförändrad trots den inträffade händelsen. Vidare menar han 

att det funnits beredskap för den typ av dåd som nu har inträffat, och att den nuvarande 

hotnivån därför inte har ändrats på grund av dådet (D19). 

 

I en debattartikel skriver Magdalena Wenner Piuva: 

 

”I flera terrordrabbade länder har majoritetssamhällets rädsla resulterat i reformer som i 

olika grad kränker religionsfriheten, yttrandefriheten och åsiktsfriheten. Det är det jag är 

mest rädd för, och det borde du vara också (A21). 

 

Robert Egnell på Försvarshögskolan delar denna uppfattning: 

 

”Så tillbaka till frågan om hur attacken kommer att påverka Sverige? Poängen är att det är vi 

själva som bestämmer det! Den stora faran i terrorismen ligger egentligen inte i attackerna 

själva utan i hur vi som samhälle reagerar” (A22). 

 

I dessa exempel är det således inte terrorattackerna i sig, utan de repressiva åtgärder som 

vidtagits efter att samhällen har drabbats som gestaltas som det mest allvarliga problemet.  

 

Vilka referensobjekt kan urskiljas? 

 

”Sverige har blivit attackerat”. Detta uttryckte statsminister Stefan Löfven kort efter att dådet 

inträffade (A14, D16). Att dådet skedde i ett av Stockholms mest befolkade områden där 

tusentals stockholmare och turister befinner sig gör situationen extra allvarlig. Oskyldiga 

människor är således ett tydligt referensobjekt. (D15, D17, D18).  

 

Att hela Stockholm var föremål för attacken återkommer flera gånger (D17, D26, A18). I en 

artikel skriver journalisterna: 
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”Stockholm kommer vara en öppen stad också i morgon, om detta är vi helt överens. Vi är så 

stolta att dela vår stad med alla stockholmare som tror på demokrati och fria människors rätt 

att välja sitt eget sätt att leva. Vi väljer att leva i frihet. Vi väljer att leva i ett öppet samhälle” 

(A19). 

 

Statsminister Löfven uttrycker att polisen utreder händelsen som ett förmodat terrordåd och 

att målet med terrorism är att underminera demokratin (D24, D28). I en debattartikel av 

Anders Bolling, beskrivs att det hot som terrorism idag utgör, till skillnad från tidigare, inte 

riktar sig mot specifika politiska grupper eller mot stater utan istället mot vårt sätt att leva. 

Detta blir ett uttryck för ett krig mellan olika kulturer, vilket gör att förövarna uppfattas som 

mer främmande och därför möjliga att avhumanisera, precis som terroristerna gör med sina 

offer (D29). 

 

Beskrivs gärningsmannen som en individ eller kopplad till ett kollektiv? 

 

Sex timmar efter att dådet begicks greps den misstänkte gärningsmannen, Rakhmat Akilov. 

Vid en presskonferens efter gripandet informerar Säpochefen Anders Thornberg att Akilov 

förekommit i Säpos underrättelseflöde men att han inte har sammankopplats med 

extremistmiljöer sedan tidigare (A24).  

 

Utifrån tillvägagångssättet dras tidigt kopplingar mellan gärningsmannen och islamistiska 

grupper som Al Qaeda och IS, då dessa uppmanat till terrordåd med enkla medel. Att flera 

västerländska städer på kort tid drabbats av terrordåd utförda av islamistiska extremister där 

medlet varit ett fordon uppges som skäl (D17, D22).  

 

Löfven uttryckte på fredagskvällen att:  

 

”Vårt budskap kommer att vara klart: ni kan inte kuva oss. Ni kommer aldrig att vinna.” 

(D21). 

 

Användningen av ni för associationer till en grupp och inte en enskild gärningsman.  

Den anhållne beskrivs som en 39: årig asylsökande man från Uzbekistan (A24). En kvinna 

vars lägenhet mannen var skriven på beskrev mannen som en vanlig arbetare och ingen 

religiös fanatiker. Kvinnan är chockad över mannens handlande och säger: 
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”Jag har aldrig sett några tecken på att han skulle vara extremist eller bry sig om religion. 

Tvärtom, han festade och drack alkohol som många uzbeker i Sverige” (D27). 

 

I en annan artikel intervjuas också en bekant till mannen som säger: 

 

”Han pratar aldrig politik eller religion, det enda han pratar om att få fler jobb så han kan 

skicka hem pengar till sin familj”(A26). 

 

Ovanstående exempel visar tydligt hur den anhållne mannen omedelbart efter attacken 

sammankopplas med islamistiska grupper, och attacken uppfattas därmed ha religiösa 

förtecken.  

 

Vilka motiv och orsaker till dådet framhävs?  

 

Samma kväll som attentatet utfördes greps en person i en insats i Märsta, norr om Stockholm 

(D14). Den gripna mannen har enligt uppgifter hyllat terrorgruppen IS på sin Facebooksida 

(D19). I en artikel drivs tesen att gärningsmannens tillvägagångssätt har blivit en populär 

metod bland islamistiska extremister då den innebär goda möjligheter för personer inspirerade 

av en global salafist-jihadistisk ideologi att i sitt lokalsamhälle gå från ord till handling (D30). 

När polisen uttalar sig efter att den misstänkte gärningsmannen gripits vet de än så länge inte 

huruvida fler attacker var planerade. Rikspolischef Dan Eliasson citeras en artikel: 

 

”Vi vet inte hur många han menade att döda. Men han hade uppenbart onda avsikter, när 

man kör med en lastbil på Drottninggatan” (A24). 

 

En artikel i Aftonbladet har rubriken ”Ensamvargen- den nya terroristen”. I den beskrivs att 

motivet till lastbilsattacken fortfarande är oklart men att polisen utreder det inträffade som en 

terroristattack och att det finns flera gemensamma nämnare med andra attacker i Europa, 

kopplade till islamism. Därefter beskrivs problematiken med ensamagerande gärningsmän då 

de sällan har någon ambition att överleva vilket gör dem svåra att förhandla med, att de ofta 

radikaliserats hemma, samt anser att de agerar på uppdrag av en grupp även om det inte har 

funnits någon kontakt med gruppen (A25).  
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Vilka moraliska bedömningar görs i framställningen? 

 

I en kolumn i Aftonbladet skriver Wolfgang Hansson: 

 

”Hotbilden mot Sverige är densamma som i övriga Europa. Terroristerna gör ingen skillnad 

på Berlin, Stockholm eller Paris. Det är hela västvärlden som står under attack av jihadistisk 

terror”(A16). 

 

Vid tiden för artikelns publicering förelåg inte misstankar mot någon specifik person men 

trots detta är krönikören i detta skede redan inställd på att förövaren har kopplingar till 

islamism. 

 

I både nyhetsartiklar och debattartiklar uttrycks att det inträffade dådet var väntat: 

 

”Även om det är en fruktansvärd chock så kan vi inte påstå att det var oväntat. 

Radikaliseringen och terrorn sprider sig globalt och våldet som metod för att försöka påverka 

samhällsutvecklingen har kommit allt närmare – Paris, Bryssel, London, Nice, Berlin och 

Utøya” (A20). 

 

Johanna Frändén beskriver i Aftonbladet att Sverige klarat den inledande prövningen som 

terrordådet innebar, men att det är i efterhand som riskerna för bland annat 

främlingsfientlighet ökar: 

 

”Olika länder reagerar olika på terror, men över tid ersätts nästan alltid den initiala värmen 

och öppenheten med något annat. Tonläget växlar upp i debatten, extremistpartier gynnas i 

opinionen och blickarna på bussen blir vaksamma. Det återstår att se hur bra Sverige står 

pall för livet efteråt” (A23).  
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4.4 Jämförande analys 

 

Hur gestaltas hotet?  

 

Dådet i Trollhättan gestaltas i de flesta fall som ett hatbrott, även om det i debattartiklar förs 

en diskussion kring om dådet skulle kunna kallas terrorism då det fanns en politisk och 

rasistisk avsikt avseende vilka offer som valdes ut samt vid valet av skola för attacken. 

Lastbilsattacken i Stockholm skildrades nästan uteslutande och omedelbart efter händelsen 

som ett terrordåd och hanteras även av Säpo som ett sådant. Avseende problembilden finns 

det både likheter och skillnader. I fallet Trollhättan beskrivs problembilden som att rasism och 

högerextremism måste prioriteras bättre. Det beskrivs att det i högerextrema kretsar finns ett 

starkt hat mot fenomen i samhället såsom massinvandring och att dessa åsikter förstärks på 

internet. Den inträffade händelsen ses dock i de flesta artiklar som något chockartat och 

exceptionellt. Detta till skillnad från dådet i Stockholm som upplevs som mer väntat. Det tas 

bland annat upp att terrorism länge har varit en prioriterad fråga men nu kan hamna ännu 

högre upp på dagordningen. Även en oro för vilka åtgärder det inträffade i Stockholm kan 

leda till synliggörs i materialet och det beskrivs hur dessa riskerar att drabba exempelvis 

yttrandefrihet, religionsfrihet och öppenhet. En sådan rädsla nämns inte efter händelsen i 

Trollhättan.  

 

Vilka referensobjekt kan urskiljas? 

 

Vid tiden för båda attentaten var Stefan Löfven statsminister i Sverige och han uttalade sig 

kort efter händelserna. Efter Trollhättan skrev han bland annat en kommentar om att detta var 

en svart dag för Sverige och efter händelsen på Drottninggatan uttalade han att Sverige blivit 

attackerat. Sverige är således referensobjekt i båda fallen, även om det är möjligt att tolka att 

ordvalet efter attacken på Drottninggatan är mer kraftfullt. I Trollhättan är barnen och 

skolmiljön de referensobjekt som nämns mest, och den trygga miljön beskrivs som bristfällig 

på den drabbade skolan. Attacken som den skildras, kommer påverka alla skolbarn, och det 

finns här en debatt kring hur barns skolmiljö kan bli tryggare utan att skolor blir instängda. 

Efter dådet på Drottninggatan nämns Sverige som stat oftare som referensobjekt än vad det 

gör efter Trollhättan. Vidare beskrivs attacken som riktad mot Stockholm som Sveriges 

huvudstad, mot oskyldiga människor och även mot Sveriges demokrati. En skillnad är således 
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att artiklarna om Trollhättan har ett större fokus på skolbarn som referensobjekt, medan 

artiklarna om Stockholm fokuserar på hela Sverige och värderingar såsom öppenhet och 

demokrati. 

 

Beskrivs gärningsmannen som en individ eller kopplad till ett kollektiv? 

 

En betydande likhet är att båda attentaten omedelbart betraktas som politiskt motiverade och 

att det söks en förståelse för gärningsmännens agerande. I artiklarna om Trollhättan är 

uppfattningen att gärningsmannen har haft en trygg uppväxt med föräldrar och syskon men att 

han har varit väldigt ensam. Han verkar inte haft direkta kopplingar till högerextrema rörelser, 

men blir i vissa fall jämförd med andra gärningsmän som haft rasistiska dåd. Efter attentatet i 

Stockholm dras tidigt paralleller mellan gärningsmannen och islamistiska grupper som Al 

Qaeda och IS. Motivet till detta sägs vara att de islamistiska terrorgrupperna uppmanat till 

terrordåd med enkla medel. Mannen beskrivs med epitet såsom den misstänkte terroristen, 39: 

åringen, och uzbekisk medborgare. Även här intervjuas bekanta till mannen, som beskriver 

honom som trevlig, och ”ingen religiös fanatiker”. I båda fallen framhävs således ideologiska 

motiv men en skillnad är att gärningsmannen i Trollhättan kopplas samman med individer 

som begått rasistiska dåd medan gärningsmannen i Stockholm sammankopplas med en större 

islamistisk rörelse och terrorattentat i europeiska städer, inte med specifika personer. Efter 

Trollhättan nämns inte religion i någon av artiklarna medan det i fallet med Stockholm är ett 

återkommande tema.   

 

Vilka motiv och orsaker till dådet framhävs?  

 

Gärningsmannen i Trollhättan hade tittat på invandringskritiska bloggar och nazistinlägg samt 

gillat annat material med rasistiskt innehåll vilket i kombination med förövarens klädsel vid 

tiden för morden gjorde att polisen snabbt drog slutsatser om att motivet till dådet var 

rasistiskt. Att endast personer med utländsk härkomst attackerades förstärkte denna 

uppfattning. Eftersom dådet har rasistiska motiv utpekas högerextremism som en orsak och 

det beskrivs att detta är ett problem som nu skulle behöva prioriteras för att minska 

polariseringen i samhället. Personen som utförde lastbilsattacken hade tidigare gillat inlägg av 

IS på Facebook. Eftersom dådet har tydliga likheter med andra utförda attacker i Europa är 

det den islamistiska extremismen som framhävs som både motiv och orsak. I båda fallen är 

det således den våldsbejakande ideologin som utpekas som orsak, men en skillnad är att 
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religion inte nämns i samband med Trollhättan men är ett genomgående tema efter 

lastbilsattacken.  

 

Vilka moraliska bedömningar görs i framställningen? 

 

Händelsen i Trollhättan beskrivs som ett vansinnesdåd och en exceptionell händelse. Vidare 

tas det upp att det endast var personer med utländsk härkomst som attackerades och vilka 

konsekvenser detta får. I samband med detta nämns att fattiga människor drabbas och att 

Trollhättan är segregerat, vilket i sammanhanget framstår som ett problem. Efter Trollhättan 

beskrivs ett av offren som en hjälte vilket förstärker det onda som gärningsmannen 

representerar i motsättning till det goda offret. Att han vid dådet var utklädd gjorde att 

personer först trodde att det var ett skämt, vilket för associationer till en ensam galning vilket 

inte sker i Stockholm. Avseende attentatet i Stockholm dras paralleller till andra islamistiska 

dåd i Europa och det beskrivs som att denna typ av våld nu även nått Sverige. Det inträffade 

skildras således som tragiskt men inte förvånande.  

 

5. Slutsatser & Diskussion 

 

I denna avslutande del kommer studiens resultat att sammanfattas och diskuteras i förhållande 

till tidigare forskning och det teoretiska ramverket. Vidare kommer en reflektion kring valet 

av metod och tillvägagångssätt att inkluderas. 

 

Uppsatsens övergripande problemformulering handlar om skillnader i hotbildskonstruktion av 

två olika former av extremism, och huruvida identitet kan bidra till förståelsen för 

uppfattningen av dessa hotbilder. Utifrån denna problematik ämnade studien besvara två 

frågeställningar varav den första lyder: 

 

Hur konstrueras högerextremism och hur konstrueras islamistisk extremism som hot vid 

tidpunkterna för händelserna utifrån de två forskningsfältens teoretiska ramverk?   

 

Den empiriska undersökningen har visat att det finns både likheter och olikheter avseende 

hotbilduppfattningen. Vid tiden för dåden gestaltas båda händelserna som mycket allvarliga, 
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politiskt motiverade dåd men en skillnad är att dådet i Trollhättan ses som ett hatbrott och 

dådet på Drottninggatan som ett terrordåd.  

 

Det som inträffat i Trollhättan är enligt de flesta beskrivningar chockerande och exceptionellt. 

Rasism och högerextremism uppmålas som problem som inte tas på tillräckligt stort allvar. 

Detta skiljer sig mot gestaltningen av dådet på Drottninggatan där synen på islamistisk 

extremism som en prioriterad hotbild bekräftas genom otaliga beskrivningar av hur attentatet 

inte kom oväntat. Magnus Ranstorps uttryck: ”Sverige är inte vakuumförpackat”(A15) kan 

ses som representativt för uppfattningen om att det islamistiska våldet nu även nått Sverige. 

Religion blir därmed motivet och andra förklaringar undersöks inte. Detta skulle kunna ses 

som ett exempel på hur kulturella betoningar använts av media för att skapa ett 

ställningstagande vilket överensstämmer med Entmans (2004:5–6) resonemang. 

Undersökningens resultat visar således att den mediala bilden överensstämmer med den 

politiska bilden som exempelvis Säpo kan sägas representera, avseende att islamistisk 

extremism ses som ett mer allvarligt hot än högerextremism.  

 

Avseende referensobjekten finns vissa likheter, där statsministern i båda fallen hänvisar till 

Sverige som drabbat av händelsen, samt att det är oskyldiga människor som påverkats. 

Samtidigt har märkbara skillnader noterats.  Efter attacken i Trollhättan är det främst skolbarn 

och deras miljö som beskrivs som hotade. Efter attentatet på Drottninggatan återkommer 

Sverige som referensobjekt åtskilliga gånger och även Stockholm och det demokratiska 

samhället benämns vara hotat. Flera av de åsiktsartiklar som analyserats beskriver en rädsla 

för att det som inträffat i Stockholm kan komma att leda till repressiva åtgärder som 

underminerar rättigheter såsom religionsfrihet och yttrandefrihet. En rädsla för långt gångna 

åtgärder nämns endast i Trollhättan i samband med diskussionen kring hur barns säkerhet i 

skolan kan stärkas utan att ge avkall på öppenhet. Trots dessa betydande skillnader finns en 

likhet i att det både är materiella och immateriella värden som hotas. Här kan begreppet 

ontologisk säkerhet (Mitzen 2006) tillämpas för att öka förståelsen för skyddsvärda objekt 

utöver den territoriella säkerheten i det empiriska materialet. Förutom att immateriella 

referensobjekt nämns, görs ansträngningar i båda fallen för att upprätthålla en identitet som 

står i motsats till gärningsmannen. Exempelvis jämförs gärningsmannen i Trollhättan med den 

mördade elevassistenten, vilket blir en beskrivning av det onda mot det goda. Vidare inramas 

inte lastbilsattacken endast som en attack mot Sverige som stat utan det inträffade ses även 

om ett hot mot en svensk kollektiv identitet kring vikten av öppenhet och demokrati. Då 
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gärningsmannens dåd här ställs i motsats till en svensk identitet kan detta tolkas som en 

beskrivning av att hotet kommer utifrån.  

 

Den andra frågan som ställdes var:  

 

Hur gestaltas gärningsmännen i nyhetsrapporteringarna kring skolattacken i Trollhättan och 

lastbilsattacken på Drottninggatan? Påverkar förövarens ideologi hur den valda händelsen 

uppfattas i media? 

 

De liknande förutsättningarna som uppmärksammats i materialet var att båda gärningsmännen 

var ensamagerande och utifrån tidningarnas beskrivning hade ett politiskt motiv samt hade 

tagit del av ideologiskt material som stod i motsats till demokrati före dåden begicks. I flera 

av de valda artiklarna intervjuas personer som haft kontakt med gärningsmännen och båda 

gärningsmännen beskrivs framförallt som vanliga personer. Detta skiljer sig mot forskning 

där muslimska terrorister avhumaniserats, exempelvis i USA där massmedier skapade och 

upprätthöll fördomar där muslimer likställdes med terrorister (Powell 2011, Merskin 2004).  

 

En märkbar skillnad som identifierades i materialet är att gärningsmannen i Trollhättan 

gestaltas som en enskild individ som begått ett vansinnesdåd snarare än en representant för ett 

större hot. Paralleller dras till andra ensamagerande gärningsmän med högerextrema åsikter 

såsom Peter Mangs och Anders Behring Breivik men inte till en högerextremistisk rörelse. 

Denna gestaltning bidrar till att det inträffade i Trollhättan uppfattas som en isolerad händelse 

som troligtvis inte kommer att upprepas. Detta kan kopplas till Falkheimers (2014) studie av 

mediers rapportering om Breivik där gärningsmannen, efter att hans identitet offentliggjorts, 

inte kopplades ihop med terrorism utan sågs som en ensamagerande individ.  

 

Gärningsmannen i Stockholm ses däremot som en del av en islamistisk rörelse eftersom dådet 

omedelbart sammanlänkas med liknande händelser som inträffat i andra europeiska städer av 

islamistiska gärningsmän. Detta tyder på att det är en rörelse som attackerat Sverige och inte 

en enskild individ. Vidare nämns gärningsmannens nationalitet efter dådet i Stockholm och 

han beskrivs exempelvis som asylsökande från Uzbekistan. Detta sker inte i Trollhättan där 

gärningsmannen är etnisk svensk. 
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Något som noterades när urvalet gjordes var att det var få artiklar som publicerades efter 

händelsen i Trollhättan jämfört med antalet artiklar som publicerades efter det som hände på 

Drottninggatan. En av förklaringarna till detta kan vara att lastbilsattacken drabbade just 

Stockholm. Eftersom de två valda tidningarna kan sägas representera ett riksperspektiv, och 

även är baserade i Stockholm kan detta ha inverkan på vilka nyheter som framhävs. Detta kan 

ses som en begränsning avseende metod, då en tidning med lokal förankring närmare 

Trollhättan möjligtvis hade breddat perspektivet. Genom att välja material som publicerats i 

närtid till det inträffade har en tydlig bild av den intuitiva synen på hotbilderna kunnat 

urskiljas. Studien har visat på skillnader i hur medier gestaltat de två hotbilderna där 

islamistisk extremism uppfattas som mer allvarlig. Även gärningsmännen gestaltas på olika 

sätt där ideologin påverkar synen på dådet. Här är det dock viktigt att poängtera att kontexten, 

och därmed även förutsättningarna för de två dåden skiljer sig då det på kort tid har inträffat 

motsvarande islamistiska terrordåd i andra europeiska städer som skapat referensramar för de 

antaganden som snabbt cirkulerade i media. För att kunna säkerställa att identitet är en 

variabel som påverkar hur hotbilden och gärningsmannen gestaltas skulle det var fruktbart att 

upprepa liknande studier med fler fall vilket även skulle öka generaliserbarheten. Vid 

utförandet av analysen har strävan funnits att förhålla sig objektiv till det empiriska 

materialet, men det finns även en medvetenhet om svårigheten i detta då förförståelsen av 

fenomenet påverkar tolkningen. Dock har de slutsatser som dragits baserats på innehåll som 

funnits i de valda texterna vilket klargjorts med citat för att stärka de argument som framförts.  

 

Avslutningsvis kan studien sägas bidra till det större forskningsområdet kring hur hot 

konstrueras. Studien åskådliggör hur svensk press inledningsvis gestaltat två trauman. Precis 

som i Hutchisons (2010) studie uttrycks en kollektiv sorg i medier, och en känsla av en delad 

gemenskap skapas. Det är tydligt i båda fallen hur det inte endast är de direkt berörda som 

drabbats utan dådet sätts i en större kontext vilket förstärks med identitet genom att ta avstånd 

till förövarens handling. Studien har utgått från att medier är bidragande till att skapa 

kollektiva identiteter (Hellman 2006). I studien har identitet genomgående uttryckts i 

materialet på olika sätt och det är möjligt att identitet kan ses som en kompletterande 

förklaring till skillnader i hotbilderna. För att stärka denna koppling skulle det vara fruktbart 

med mer forskning på området. Den genomförda studien kan ses komplettera tidigare 

forskning kring området samt bidra med ytterligare analysverktyg för förståelsen av 

hotbildskonstruktion och det empiriska fenomenet, våldsbejakande extremism.  
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Tidigare forskning har visat tecken på en institutionaliserad syn på att utlänningar ses som 

mer hotande än svenskar. Analysen har åskådliggjort att denna syn finns även inom 

mediebevakningen. Detta överensstämmer med Rydgrens (2015) resonemang vilket visar på 

att det finns ett samband mellan hur samhällsvetare och politiker beskriver en fråga och det 

språk som används av journalister när de rapporterar om politik. Luca Mavellis (2012) 

uppfattning kring att säkerhetisering bör ses som en process där makthavare dels begränsas av 

rådande diskurser, men även kan legitimera handlingar utifrån dessa kan här integreras. Även 

om studien inte berör vidtagna åtgärder synliggörs islamistisk extremism som en prioriterad 

hotbild i materialet. Eftersom säkerhetisering är en process kan säkerhetiseringen av 

islamistisk extremism ses som längre gången än säkerhetiseringen av högerextremism. En 

fråga som därmed är relevant att ställa är huruvida detta får till följd att andra hotbilder såsom 

högerextremism nedprioriterats och om detta i så fall bör betraktas som ett problem? 

 

Trots skillnaderna som uppmärksammats, har genomgången av artiklarna synliggjort att det 

finns de som ifrågasätter de genomgående gestaltningarna. Ett exempel är de journalister som 

menar att dådet i Trollhättan bör ses som ett terrordåd trots att polisen hanterar det som ett 

hatbrott. Ett annat exempel är rädslan för vilka åtgärder terrordådet i Stockholm kan leda till, 

vilket kan ses medvetandegöra riskerna med en långt gången säkerhetiseringsprocess. Att 

medier här granskar och ifrågasätter beslut som har tagits av makthavare är mycket viktigt 

och något som inger hopp inför framtiden i en tid av stark polarisering.   
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6. Vidare forskning 

 

Denna studie berör endast den omedelbara hotbildskonstruktionen och därmed det första 

steget i en säkerhetiseringsprocess. För att öka förståelsen för säkerhetisering av 

våldsbejakande extremism vore det intressant att titta på hela säkerhetiseringsprocessen 

utifrån mediers perspektiv. Detta skulle förutom hotbildskonstruktionen kunna inkludera hur 

mediers gestaltning tas emot av åhörarna samt vilka åtgärder som legitimeras och hur medier 

rapporterar kring dessa. Att göra en uppföljning av dessa två händelser ett antal månader 

senare vore intressant för att se vilka åtgärder som vidtogs. Även synen på gärningsmannen 

skulle kunna studeras under en längre tidsperiod för att se huruvida förändringar sker när 

information och förståelse ökar eller om den inledande inramningen består.  

 

Denna studie har tittat på två empiriska fall och visat på att stora delar av gestaltningarna som 

framförts i materialet överensstämmer med tidigare forskning. För att stärka dessa slutsatser 

och kunna uttala sig mer generellt kring det empiriska fenomenet vore det givande att 

undersöka fler fall och se om de överensstämmer med resultaten som här har presenterats. Det 

vore också fruktbart att undersöka andra medier än nyhetspress för att se om det är andra 

gestaltningar som framkommer. I denna studie har en dagstidning och en kvällstidning 

använts som empiriskt material, men ingen jämförelse har gjorts mellan dem. Det skulle 

därmed kunna vara givande att jämföra tidningarna för att identifiera möjliga skillnader i hur 

händelserna gestaltas.  
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