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Kapitel 1 Inledning 

1.1 Inledning 

”Det var god stämning på generalrepetitionen. Publiken som kom i vågor var närmast 

upprymd när den gick in i salen. De som kom först tog de bästa platserna längst fram. Sedan 

fylldes de bakre raderna på.” (www.dn.se, Seierstad, 2012-04-15). Man skulle kunna tro att 

det hela rör sig om en teaterföreställning, men det var med dessa ord som journalisten och 

författaren Åsne Seierstad beskrev de sista förberedelserna inför rättegången mot 

massmördaren och den terroråtalade Anders Behring Breivik (www.dn.se, Seierstad, 2012-04-

15). En rättegång som inledningsvis direktsändes i tv, och som återgavs i dags- och 

kvällstidningar ord för ord.  

 I drygt tio års tid var Usama Bin Laden mediernas mer eller mindre givna val i 

konkretiseringen och personifieringen av fenomenet terrorism. Bin Laden, al-Qaida och 

talibaner blev i det närmaste synonymt med ett begrepp som inte är alldeles enkelt att 

definiera. Den 22 juli 2011 genomförde Anders Behring Breivik de attacker i Norge som 

berövade 77 människor livet. Både experter, medier och allmänhet tog inledningsvis för givet 

att islamistiska extremister låg bakom dåden. Att attentaten skulle klassificeras som terrorism 

var mer eller mindre en självklarhet. Under ovisshetens timmar, då gärningsmannens identitet 

fortfarande var okänd, misshandlades ett flertal muslimer i Norge som vedergällning för de 

brott som hade begåtts (Gardell, 2011, sid.259-266). Det var tydligt att det figurerade en 

föreställning om vem som är kapabel att utföra den här typen av handlingar och inte. När 

terroristens identitet väl sändes ut genom massmedierna och det ideologiska motivet bakom 

dåden stod tydliga, var det dock många som inledningsvis inte ville använda sig av begreppet 

terrorism för att beskriva dåden.  

Breiviks identitet tycktes alltså inte stämma överens med den ”bild” som många hade av en 

terrorist. Då de flesta med mig, tacksamt nog, aldrig har upplevt en terroraktion i ”verkliga” 

livet, tycker jag att det är rimligt att anta att mångas föreställningar om en terrorist har formats 

av de framställningar som förekommer i medierna. I den här uppsatsen vill jag därför 

undersöka hur dagstidningar rapporterar om händelser som går att koppla till terrorism. 

Hur gestaltas terrorister i bild i tidningar? Är det möjligt att vi påverkas av dessa visuella 

representationer när vi föreställer oss hur en terrorist ser ut? 

 

 

http://www.dn.se/
http://www.dn.se/
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1.2 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur fenomenet terrorism gestaltas i dagstidningar i form 

av text och bild under en viss tidsperiod (20/3-20/4 2012). Om medier påverkar vad 

människor ska tänka, om de har en inverkan på hur vi tänker, eller om medierna står maktlösa 

inför publiken, finns det många teorier och uppfattningar om. I min undersökning syftar jag 

till att lyfta fram några teorier om relationen mellan medier och människor, för att använda 

dem som verktyg i en kommande analys av det bild- och textmaterial som jag kommer att 

presentera. Syftet med studien är även att diskutera tänkbara samhälleliga effekter utifrån de 

tolkande resultat som jag kommer fram till. Då mottagarna består av människor tycker jag att 

det är betydelsefullt att här ha minst ett beteendevetenskapligt förhållningssätt att koppla 

diskussionen till.  

 

1.3 Frågeställningar 

Hur gestaltas händelser som kopplas till begreppet terrorism i text och bild i svenska 

dagstidningar inom en viss tidsperiod (20/3-20/4 2012)? 

Vilka typer av effekter kan ett upprepat användande av begreppet terrorism i medier tänkas ge 

upphov till på samhällelig nivå?  
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Kapitel 2 Teori 

2.1 Medieforskning 

Vissa hävdar att medieforskning finns och bör finnas av den anledningen att vi blir påverkade 

av medier på ett eller annat sätt. Gripsrud (2002) beskriver dock att ett sådant påstående blir 

problematiskt då det ofta inte är tydligt vad som avses med begreppet ”påverkan”.  

Uppfattningen att medier faktiskt påverkar oss tycks däremot nästan vara tagen för given, 

bland politiker, reklammakare och journalister m.fl. (Gripsrud, 2002, sid. 57). Även om det 

finns mängder av teorier om relationen mellan medier och mottagare, och det förmodligen 

inte går att peka på någon enskild teori som kan sägas vara fullständig eller allmängiltig, 

kommer jag här nedan att lyfta fram några teorier, uppfattningar och förändringar som 

existerat inom området genom tiderna. 

 

2.1.1 Injektionsteori och tvåstegshypotes 

Gripsrud (2002) beskriver det allmänna förhållningssättet inom medieforskningen fram till 

1940 som att medier besatt en väldigt stor makt. Medierna ansågs mer eller mindre ha 

förmågan att ”injicera” direkta föreställningar och värderingar i huvudet på människor, en 

uppfattning som har kallats för injektionsteori (Gripsrud, 2002, sid. 72). Under perioden 

1940-1970 förhöll sig forskare istället till medierna som om de inte hade någon betydande 

inverkan på mottagarna över huvudtaget. Medierna tycktes vara beroende av de 

föreställningar som människorna redan hade. Det ansågs vara särskilt viktigt att informationen 

som spreds hamnade i god jord hos opinionsbildare i publikens omgivning. Om inte, ansågs 

den vara verkningslös. Enligt denna s.k. tvåstegshypotes antas mediernas inverkan på 

publiken vara beroende av opinionsbildare på en lokal nivå i människornas omgivning. Dessa 

personer tolkar och filtrerar den sända informationen på ett sätt som den ”vanliga” mottagaren 

sedan tar till sig. Den tidigare dominerande frågeställningen; vad gör medierna med 

människorna? kom nu att ersättas av frågan; vad gör människorna med medierna? Antagandet 

var att individer agerade och tänkte självständigt, i alla fall majoriteten, och att de använde 

medierna på ett medvetet vis för att stimulera sina egna lustar och behov av bl.a. 

underhållning och information (Gripsrud, 2002, sid. 72).  

Omkring 1970 började uppfattningar gro att medierna inte påverkade publiken när det 

gällde hur de skulle tänka, men att de däremot hade en betydande roll när det gällde inverkan 

över vad de skulle tänka (Gripsrud, 2002, sid.72-73). Åsikter uttrycktes att förståelsen för de 

funktioner som medierna fyller måste nås genom vidare studier utifrån det vardagsliv som 
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människor lever. Relationen mellan medier och mottagare ansågs med andra ord vara alltför 

komplicerad för att det skulle vara möjligt att peka på enkla kommunikationsvägar.  

 

2.1.1 Aktuell status? 

Enligt Gripsrud (2002) finns en rådande uppfattning idag, att det behövs en mer 

genomgripande teori för att förstå den komplexitet som existerar mellan olika faktorer som 

berör relationen mellan mottagare och medier. Att påstå att vi blir påverkade av medier kan 

lätt ge upphov till en missvisande föreställning om den roll de spelar på en individuellt och 

samhälleligt plan. Gripsrud (2002) skriver dock att det faktiskt går att tala om en påverkan, 

om det samtidigt tas hänsyn till att det handlar om väldigt komplexa relationer och processer. 

Författaren betonar att det förmodligen inte går att komma fram till någon definitiv sanning i 

den här frågan (Gripsrud, 2002, sid. 92-93). I uppsatsens analyskapitel kommer jag att 

fortsätta att diskutera den här relationen, då kopplat till analysen av det bild- och textmaterial 

som jag kommer att presentera längre fram.   

 

2.2 Kunskapssociologisk teori  

För att kunna föra en diskussion om tänkbara effekter som medierapporteringar om terrorism 

kan tänkas ha på ett samhälleligt plan, vill jag använda mig av kunskapssociologisk teori.  

Peter L. Berger och Thomas Luckmann (2007) skriver att ”kunskapssociologin sysslar med 

analysen av den sociala konstruktionen av verkligheten.” (Berger & Luckmann, 2007, sid.12). 

Enligt dem producerar människan den sociala verkligheten, och i den processen producerar 

hon även sig själv. En fras de återkommer till är; verkligheten är en social konstruktion, 

människan är en produkt av sin egen skapelse (Berger & Luckmann, 2007, sid. 212). De 

normer som råder i ett samhälle beskriver författarna som människors gemensamma 

överenskommelser. Samtidigt existerar dessa i en för oss objektiv verklighet då vi upplever att 

de finns, oberoende av oss. Dessa normer och värderingar tar vi till oss och vi gör dem till 

våra egna subjektiva uppfattningar, dvs. vi internaliserar dem, för att sedan själv befästa dem 

genom externalisering. 

Jag upplever att Berger och Luckmann (2007) använder sig av tre nyckelbegrepp för att 

förklara de socialiseringsprocesser som vi människor genomgår och formas av. Dessa begrepp 

är externalisering, objektivering och internalisering. För att vi människor över huvudtaget ska 

existera måste vi externalisera oss i handling, och författarna skriver att ”När människan 

externaliserar sig konstruerar hon den värld i vilket hon externaliserar sig” (Berger & 
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Luckmann, 2007, sid. 123). Om objektiveringar skriver de; ”De mänskliga uttrycken för 

känslor och tankar kan objektiveras, det vill säga att de manifesterar sig i produkter av 

mänsklig aktivitet som är tillgängliga både för dem som producerar dem och för andra 

människor som element i en gemensam värld” (Berger & Luckmann, 2007, sid. 48).  

Jag uppfattar detta dialektiska förhållande som att subjektiva meningar uttrycks, vilka 

objektiveras och blir till objektiv verklighet. Denna verklighet internaliserar vi, dvs. vi gör 

den till vår egen subjektiva verklighet. Genom externalisering uttrycker vi sedan vår 

uppfattning om den. I den här processen fyller språket en oerhört viktig funktion då det 

fungerar som ett verktyg genom vilket vi både uppfattar och producerar (Berger & Luckmann, 

2007, sid. 179). 

I vardagslivet interagerar vi med andra människor genom kommunikation och handling, 

och genom det bekräftar vi vår existens. Berger och Luckmann (2007) skriver att vi uppfattar 

saker och ting som mer realistiska, eller verkliga, ju närmare vi befinner oss dem i tid och 

rum, och vice versa (Berger & Luckmann, 2007, sid. 34). Författarna beskriver face-to-face 

mötet som den i särklass viktigaste formen av interaktion då det är i en sådan situation som 

mötet med den andre ses som verkligt i största möjliga utsträckning. Enligt Berger och 

Luckmann (2007) sorterar vi informationen som vi möter enligt olika typer av typifieringar 

beroende på den kontext vi befinner oss i. En typ av person som vi kanske uppfattar som ond 

eller hotfull efter att ha tagit del av t.ex. olika medieframställningar i Sverige, skulle vi kanske 

uppfatta som god och vänlig i ett face-to-face möte i en annan kultur, där andra normer råder. 

Den vardagliga sociala verkligheten uppfattar vi genom mängder av sådana typifieringar vilka 

tillsammans blir till hela tolkningsscheman som vi orienterar oss efter i tillvaron (Berger & 

Luckmann, 2007, sid. 41-47). 

 

2.3 Begreppet terrorism 

Begreppet terrorism är tämligen problematiskt då det inte finns någon allmängiltig definition 

som världen har kunnat enas om. En anledning till det, vilket inom terrorismforskning i det 

närmaste kan beskrivas som en klyscha, är att ”den enes terrorist är den andres frihetskämpe” 

(Heldmark, 2008, sid. 9). Nationalencyklopedin beskriver terrorism som ”våldshandlingar 

som är politiskt betingade och syftar till att påverka samhället eller ett lands politik utan 

hänsyn till om oskyldiga drabbas” (www.ne.se). 

Enligt Svenska Akademiens ordlista är terrorism ”verksamhet som begagnar terror” 

(www.svenskaakademien.se) och terror definieras som ”skräckvälde, skräckinjagande 

http://www.ne.se/
http://www.svenskaakademien.se/
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våldsmetoder använda i politiskt syfte” (www.svenskaakademien.se). EU:s definition säger 

att en ”terroristhandling är en avsiktlig handling som på grund av sin art eller sitt 

sammanhang allvarligt kan skada ett land eller en internationell organisation och som 

definieras som ett brott enligt nationell lagstiftning” (Heldmark, 2008, sid. 12). Värt att notera 

är att den här definitionen inte uttrycker något om ett explicit politiskt syfte.     

FN ger uttryck för att fördöma alla former av terrorism, oberoende av vem, vad eller vilka 

som ligger bakom, men eftersom begreppets betydelse skiftar har det varit svårt att föra en 

säker statistik över aktioner som kan betraktas som terrorism. Ett flertal länder väljer även att 

kalla ovan nämnda typer av handlingar för grov kriminalitet istället för terrorism, då det bland 

vissa finns en vilja att tona ned orsakernas politiska betydelser (www.ne.se). En annan 

anledning till definitionsproblematiken är att ingen regering godtar en definition som skulle 

kunna appliceras på dess egna handlingar. Det egna landets definition baseras med andra ord 

på nationens egna intressen (Heldmark, 2008, sid. 10-12).  

 

2.4 Semiotik  

Semiotik är läran om tecken (Carlsson & Koppfeldt, 2001, sid. 31). Tecken kan kort beskrivas 

som allting som kan tolkas. Det kan t.ex. vara kroppsgester, bokstäver, siffror, ljud eller ord. 

Enligt en av föregångarna inom semiotiken, Ferdinande Saussure, har ett tecken två sidor, 

dvs. en uttryckssida och en innehållssida. Enligt Carlsson och Koppfeldt (2001) består tecken 

av betydelser, vilket gör att de kan ”tolkas och fungera som språk” (Carlsson & Koppfeldt, 

2001, sid. 31). I den här uppsatsen kommer jag till viss del att ägna mig åt bildanalys, och vill 

därför redogöra för två begrepp som jag kommer att använda mig av och som hör hemma 

inom semiotiken. Dessa är denotation och konnotation. I en bildanalys är det vanligt att börja 

med en enkel bildbeskrivning utan att göra någon form av tolkning eller lägga någon 

värdering i det som betraktas. Tecken, eller saker, som har en grundbetydelse framhävs och 

beskrivs. Dessa kallas för denotationer, och i en bild kan det vara ett hus, en människa eller en 

färg. Konnotationer kan beskrivas som kollektiva associationer eller tolkningar av tecken, 

alltså ett teckens bibetydelse. Konnotationer är kontextbundna i den meningen att ett och 

samma tecken kan ha olika betydelser i olika sammanhang (Carlsson & Koppfeldt, 2001, sid. 

23-24, 31). 

 

 

 

http://www.svenskaakademien.se/
http://www.ne.se/
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Kapitel 3 Metod 

Den här studien kommer att baseras på litteratur, tidningsartiklar och mediebilder. Med hjälp 

av litteratur kommer jag att försöka beskriva olika typer av teorier som är relevanta för mitt 

arbete. De medieteorier som jag redogör för är avsedda att ge läsaren en förståelse för ett 

urval av de tankar som har förekommit inom forskningen när det gäller medier och påverkan. 

Teorierna har jag kommit i kontakt med genom mina egna studier i ämnet Bild och Media, 

och i brist på en djupare kunskap inom ämnet har jag valt att använda mig av dessa.   

I den här studien kommer jag att använda mig av artiklar som publicerats i svenska 

dagstidningar inom loppet av några veckor, och som kretsar kring terrorism, enligt de 

definitioner som jag har redogjort för. Jag upplever definitionerna som diffusa, och 

förmodligen skulle en hel del händelser kunna kopplas till terrorism även om de inte gör det. 

Jag kommer därför att använda mig av artiklar som explicit uttrycker begreppet, med ett 

undantag som jag kommer att förklara senare. 

I uppsatsen kommer jag att genomföra en analys av både text- och bildmaterial, för att 

därefter diskutera det utifrån teorier om medier och påverkan. Jag vill poängtera att jag inte 

syftar till att diskutera en övergripande relation mellan medier och mottagare, utan en 

påverkan som går att koppla till terrorrapporteringar. Jag föreställer mig att det kan finnas en 

skillnad. 

Jag vill även diskutera tänkbara effekter som rapporteringar inom ämnet kan ge upphov till 

på ett samhälleligt plan. I den diskussionen kommer jag att göra avstamp i den 

kunskapssociologiska teori som jag kortfattat har redogjort för i förra kapitlet. Jag kan inte 

säga att jag på något vis ger rättvisa åt den teori som Berger och Luckmann (2007) 

formulerar, men jag tror att jag har kunnat lyfta fram några grundläggande tankar i den.  

Mina uppfattningar och tolkningar som kommer att framgå i analyskapitlet vill jag inte 

framhäva som sanningar. Det är mina subjektiva åsikter, om inte annat framgår, och jag 

överlämnar åt läsaren att själv ta ställning till dem. Ett genomgående problem som jag upplevt 

i arbetet med den här uppsatsen, både när det gäller teori, resultat och analys, är att ingenting 

tycks gå att säga säkert. Jag upplever att det är en komplex fråga och att det krävs att man 

täcker in flera olika perspektiv. Även om den här studien kommer att vara spekulativ eller 

tolkande, ansåg jag ändå att den var värd att genomföra, om inte annat för att se vilka metoder 

som krävs för att en undersökning av det här slaget ska vara möjlig att genomföra.  
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Kapitel 4 Resultat 

4.1 Förekomsten av terrorrapporteringar i svenska dagstidningar 

I arbetet med den här uppsatsen har jag letat efter artiklar i svenska dagstidningar som skildrat 

händelser som kopplas till terrorism. Under loppet av ett par veckor (20/3-20/4 2012) 

rapporterades det om ett par större och mindre sådana. De artiklar jag har valt att fokusera på 

är de artiklar som fått störst utrymme i dagstidningar. I samband med studiens början gick det 

bl.a. att läsa följande rubriker om en tragedi som inträffade i Toulouse, Frankrike: ”Lång 

belägring efter terrorvågen” (SvD, Von Hall, 2012-04-22). ”Ensamma terrorister nytt hot mot 

Europa” (DN, Nevéus, 2012-03-23). ”Tekniken allt viktigare i jakt på terrorister” (DN, 

Orstadius, 2012-03-23).  Ett dagligt ämne i de svenska medierna har i skrivande stund varit 

rättegången mot terroråtalade Anders Behring Breivik. Exklusive rapporteringarna om 

honom, uppfattar jag att det varje vecka har gått att läsa om något som på ett eller annat sätt 

kopplas till terrorism. Personligen upplever jag att det är en relativt hög grad av rapportering, 

utan att på något sätt vilja förringa den här typen av hot. Här nedan följer ett par fall som 

tidningarna har skrivit om. Artikelmaterialet har varit stort, och jag har försökt framhäva det 

jag upplevde var det mest tongivande i det jag har läst, dvs. de saker som flertalet journalister 

har valt att betona i sina rapporteringar.   

 

4.2 Seriemord i Toulouse – Islamism, antisemitism, terrorism.  

Bilden till vänster föreställer Mohammed Merah, 23 år. 

Jag upplever att bilden denoterar en ung mörkhyad man 

som tittar in i kameran och ler stort. Han ser ut att ha rakat 

huvud. Merah bär en mörk tröja eller skjorta, och till 

vänster om honom i bild syns vad jag förmodar vara 

bakdelen på en bil. Bakom honom lyser ett vitt sken, och längre bort syns något som jag 

upplever vara mörk böljande rök. I nedre delen av bilden och längst upp till höger finns text 

och loggor, vilket jag tycker konnoterar en nyhetssändning på tv (Carlsson & Koppfeldt, 

2001, sid. 31). Dessa är enbart några av de denotationer som kan utläsas ur den bild som 

cirkulerat i medierna på gärningsmannen i det drama som bl.a. beskrivits med orden; 

”Seriemördaren i Toulouse är fast, fransk polis omringade huset där en 23-årig man hade 

förskansat sig. Mohammed Merah misstänks ha gjort sig skyldig till sju mord på en vecka.” 

(SvD, Förstasida, 2012-03-22).  
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I artikelns ingress som citeras ovan nämns inte begreppet terrorism, men jag upplever att 

det blev det centrala temat i de artiklar som jag har läst. Det framhävs genomgående att fyra 

av mordoffren var judar, tre av dessa var barn. De övriga tre offren beskrivs i flera artiklar 

kortfattat som soldater. I artiklarna kopplas Merah genomgående till al-Qaida. Vid 

rapporteringarnas början var denna koppling en obekräftad uppgift, men i senare artiklar får 

jag som läsare uppfattningen att det är ett objektivt faktum att han ingick i nätverket genom 

att journalister skriver att Merah ska ha varit ”medlem”. Enligt en ledarartikel i SvD var det 

gärningsmannen själv som uttryckte att han var medlem i al-Qaida. Journalisten skriver att det 

sannolikt rör sig ”om den franska grenen” (SvD, Arvidsson, 2012-03-22). Organisationens 

mål beskrivs i artikeln vara ”att islamisera ”Väst”, avskaffa demokratin, införa islamistiska 

regimer och hissa den svarta flaggan” (SvD, Arvidsson, 2012-03-22). 

  I Svenska Dagbladet gick det bl.a. att läsa att ”Gärningsmannen sköt enbart för att döda. 

Det går liksom inte att riktigt förstå. Copycats ingår i hotbilden vid den här typen av dåd” 

(SvD, Arvidsson, 2012-03-22). Enligt den franska inrikesministern hade Merah rest till både 

Afghanistan och Pakistan för att delta i en form av terroristträningsläger, som flera 

journalister kallar för ”jihadläger” (DN, Nevéus, 2012-03-23). Morden på soldaterna ska 

enligt Merah ha varit en hämnd för frankrikes inblandning i Afghanistan, och de judiska 

offren en hämnd för det lidande som Israel utsätter barnen för i Gaza   

I text framgår det att Merah hade förskansat sig i en lägenhet, klädd som taliban, och 

skrikigt att han var på uppdrag åt al-Qaida. Personligen har jag svårt att koppla den ”bild” 

som texterna beskriver med fotot på Merah som finns ovan.  

 

4.3 Det islamistiska hotet 

Bilderna t.v. denoterar fyra stycken män och jag upplever 

dem alla som mörkhyade. Den stora halvbilden till vänster 

föreställer Mohammed Merah som jag precis har diskuterat, 

och jag tycker att den här bilden av honom konnoterar en 

glad och ”vanlig” person. Bilden ovan t.h. denoterar en svart 

eller mörkklädd man (Taimour Abdulwahab) med mörkt 

skägg och hår. Han står med händerna i fickorna och ser ut 

att titta in i kameran bakom ett par svarta solglasögon. 

Bakom honom syns ett grönt slätt- eller bergslandskap. Jag 
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tycker att bilden konnoterar en semesterbild (Carlsson & Koppfeldt, 2001, sid. 31). 

Beskrivningen av de två mindre bilderna överlåter jag till läsaren. 

Rubriken till artikeln lyder; ”Ensamma terrorister nytt hot mot Europa” (DN, Nevéus, 

2012-03-23). De båda personerna på de mindre bilderna beskrivs ha planerat varsitt attentat, 

men aldrig genomfört dem. Abdulwahab sprängde sig själv i Stockholm. Det är alltså enbart 

Mohammed Merah som mördat någon.  

Ingmar Nevéus (2012) skriver att den ”personlighetstyp” som männen på bilderna 

representerar, är det stora hotet mot de europeiska samhällena idag, och männen beskrivs ha 

mycket gemensamt. I alla fall ytligt. De har alla agerat ensamma, och de går alla att koppla till 

islamistisk extremism. Nevéus skriver att det är svårt att spåra dessa personer då de har 

europeiska pass och alltså kan åka till Afghanistan och Pakistan för att delta i s.k. jihadläger 

och sedan återvända till sina nya europeiska hemländer utan att det går att göra något åt det 

(DN, Nevéus, 2012-03-23). I den här texten, och ett flertal andra, framhävs statistik från Säpo 

som tyder på att det i Sverige finns ca 200 personer som delar männens bakgrund, och att ca 

40 av dem kan räknas som potentiella hot (DN, Nevéus, 2012-03-23). 

Efter att ha läst artikeln och tittat på bilderna så upplever jag att det framhävs en hotbild 

som i visuell form kan utgöras av vilken mörkhyad man som helst då jag inte ser några 

explicita uttryck för islam. Bakgrundsmiljön på bilden av Abdulwahab har jag efter att ha läst 

artikeln kommit att koppla till Pakistan och Afghanistan, och att detta kan vara platsen för ett 

jihadläger. Om detta stämmer har jag ingen aning om. Det framgår heller inte i texten. 

 

4.4 Terrorrättegång i Danmark 

Bilden till vänster publicerades i SvD i samband med rättegången mot fyra 

män som ”står åtalade för att ha planerat ett terrordåd mot tidningen 

Jyllands-Posten” (SvD, Langseth, 2012-04-13).  

Bilden t.v. denoterar en mörkhyad man (Sahbi Zalouti) som är klädd i 

turkos tröja. Han är tunnhårig, och har ett kort svart skägg. Bakgrunden är 

grå, och jag uppfattar att bilden är tagen inomhus. Hans huvud är en aning 

nedsänkt. Bakom honom till höger i bild, skymtas en vit äldre man i ljusblå skjorta som jag 

tycker konnoterar föreställningen om en polis (Carlsson & Koppfeldt, 2001, sid. 31). 

Dådet som männen uppges ha planerat ska ha varit en hämndaktion för de 

Muhammedkarikatyrer som tidningen publicerade sju år tidigare, dvs. år 2005. Männen greps 

enligt DN i Danmark i december 2010, enligt Sveriges Radio var det i januari samma år (DN, 
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Hansson & Bengtsson, 2012-04-13; SR, Hansson & Bengtsson, 2012-04-13). Intresset kring 

rättegången beskrivs i medierna som stor. Säkerhetsbevakningen beskrevs i SvD som rigorös, 

och gatorna kring kvarteret ska ha varit fyllda av poliser och journalister (SvD, Langseth, 

2012-04-13). 

Tre av de åtalade männen uppges ha varit i Pakistan några månader innan gripandet, och en 

fråga som många ställer är om männen har koppling till någon pakistansk terrororganisation. 

Många har även hävdat att fallet har likheter med tidigare dåd som planerades mot 

Jyllandsposten 2009. När de fyra männen greps ska polisen ha hittat vapen, ammunition ”samt 

en mp 3-spelare med sånger om jihad” (DN, Hansson & Bengtsson, 2012-04-13). Bilden ovan 

kopplar jag till den pågående rättegången. Jag ser återigen en mörkhyad man som jag inte 

associerar direkt till islam genom några visuella uttryck. Bildmaterialet upplever jag förövrigt 

som sparsamt i samband med händelsen. 

  

4.5 Talibanoffensiv – Terrordramats traditionella form? 

15 april 2012 rapporterades det i medierna om en talibansk ”våroffensiv” (SvD, Magnegårds 

Bjers, 2012-04-15). I medierna beskrevs inte händelsen explicit som en terrorattack, men jag 

tar ändå upp händelsen då de båda ovanstående fallen kopplas till talibaner, Afghanistan 

respektive Pakistan. Dessutom förekommer begreppet självmordsbombare, en typ av handling 

som medierna vanligtvis kopplar till 

terrorism. 

Bilden t.v. denoterar två män som är klädda i 

grön/blå uniformer. De står med ryggarna 

vända mot kameran, och marken ser ut att 

bestå av grå asfalt eller liknande. I 

bakgrunden syns en vit/grå mur eller 

byggnadsvägg. En av de uniformerade 

männen har ett gevär hängandes längs sin 

vänstra sida. Han bär en svart väst, som jag i sammanhanget tycker konnoterar en skottsäker 

väst. Den andra mannen står bredvid honom till höger och håller ut sin högra arm vilket jag 

tycker konnoterar en dirigering. Sin vänstra hand håller han mot örat, som om han pratar i 

telefon. En bit ifrån de båda militärerna går två män i mörka byxor. Längst till höger i bilden 

står en man klädd i jeans och keps. Han ser ut att hålla i en kamera med stort objektiv 
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(Carlsson & Koppfeldt, 2001, sid. 31). Bilden publicerades i SvD (SvD, Hennel & Paulsson, 

2012-04-15). 

”Explosioner och skottlossning skakade ambassader, Natobyggnader och parlamentet i 

Kabul när de afghanska talibanerna på söndagen inledde vad som liknar inledningen av en 

våroffensiv. Flera självmordsbombare deltog i attackerna” (SvD, Magnegårds Bjers, 2012-04-

15). Enligt SvD ska talesmannen för de afghanska talibanerna, genom Reuters, ha uttryckt att 

attackerna enbart är början på rörelsens våroffensiv (SvD, Hennel & Rönnbäck, 2012-04-15). 

Efter att ha läst artiklar om händelsen och därefter tittar på bilden upplever jag att den 

konnoterar afghanska poliser eller militärer som bevakar en gata där den ovanstående 

händelsen nyligen har inträffat. Två civila män rör sig från platsen, och en (västerländsk) 

fotograf dokumenterar händelsen. Personligen upplever jag att bildmaterialet har varit 

sparsamt i samband med händelsen, och artiklarna har i ett flertal fall bestått enbart av text. 

Terrorism används inte någonstans, men jag tycker att de ordval som figurerar i tidningarnas 

rubriker ändå talar om det; ”Talibaner i samordnade attacker” (DN, Magnegårds Bjers, 2012-

04-15). ”DN:s korrespondent: Afghanerna är vana vid attacker” (DN, 2012-04-15). ”Attack 

visar afghansk svaghet” (DN, TT, 2012-04-17). 

 

4.6 Anders Behring Breivik 

Bilden till vänster är en närbild som jag enligt semiotisk teori 

upplever dennoterar en vit man som ger en antydan till ett leende. 

Han ser rakt in i kameran, är klädd i röd tröja och rosa krage. 

Bakgrunden är mörk (Carlsson & Koppfeldt, 2001, sid. 31). Mannen 

på bilden är Anders Behring Breivik, som 22 juli 2011 dödade 77 

människor i Norge (Gardell 2011, sid. 259). Enligt nämnda teori 

upplever jag att Breivik konnoterar stolthet och belåtenhet, och jag 

upplever det som bisarrt med tanke på vad han har gjort, och att han vid tiden för bilden sitter 

fastspänd i en polisbuss.    

I skrivande stund pågår rättegången mot Breivik, och medierna ger dagliga rapporteringar i 

både text och bild. Jag kommer här kortfattat att framhäva några saker som har publicerats i 

tidningarna i samband med att rättegången skulle börja, och som jag tycker är av intresse. De 

artiklar som jag tar upp nedan är några exempel på hur medierna på ett eller annat sätt 

problematiserar sin egen roll i rättegångsprocessen.  
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I artikeln Generalrepetitionen inför terroristens stora show beskriver Åsne Seierstad hur 

en överväldigande majoritet av journalisterna som rapporterar om händelsen kommer från 

västerländska medier, och hur mellanösterns enda närvarande journalist inte fick tillstånd att 

rapportera från rättssalen. Även om det centrala temat i Breiviks ideologi berör en euro-

arabisk konspiration där islam framställs som manifesterad ondska, fick arabvärlden alltså 

ingen korrespondent som kunde täcka händelseförloppet på plats. Seierstad menar att hans 

uppfattning hade varit viktig, gällande rättegången, Breivik och oss (DN, Seierstad, 2012-04-

15). 

Samtidigt som medierna gärna verkar vilja rapportera om rättegången, blev debatten stor 

gällande vilket utrymme som Breivik skulle ges. I DN gick det att läsa rubriker som; ”Norska 

medier våndas inför den stora rättegången” (DN, Barkman, 2012-04-16). Både i norska och 

svenska medier har det uttryckts en rädsla för att rättegången ska göras till Breiviks offentliga 

talarstol. Den svenske advokaten Leif Silbersky anser att det är direkt livsfarligt att sända det 

han säger, då det enligt honom finns ett flertal människor som delar Breiviks syn på världen 

därmed kan få för sig att göra liknande saker. Speciellt då medierna har uppgett att Breivik 

uppmanat andra att fortsätta den kamp som han själv anser sig föra (SVT, Debatt, 2012-04-

19).  

Det är inte bara Breiviks psykiska tillstånd och medieutrymme som har diskuterats, utan 

även det sätt som hans försvarare har figurerat på bild i 

pressen (DN, Barkman, 2012-04-16). 

Halvbilden t.v. upplever jag denoterar fyra personer, tre 

män och en kvinna som står bredvid varandra vända mot 

kameran. Kvinnan är kortare än männen och står i mitten. 

Personerna är välklädda, männen bär kostymer, kvinnan 

en scarf. De ser allvarliga ut och tittar rakt framför sig 

eller in i kameran. Bakgrunden är svart, samtidigt som 

personerna blir belysta. Personligen upplever jag bilden konnoterar en reklambild, eller något 

som hämtats ur en tv-serie, snarare än en bild som publicerats i pressen. Jag tolkar bilden som 

att den tydligt konnoterar en iscensättning, och mycket av den kritiken som riktats mot 

publiceringen grundar sig i just detta. Det är en rättegång mot en massmördare, men många 

journalister som rapporterar om händelsen uttrycker att det mer liknar en mediecirkus, där de 

inblandade framhävs som filmstjärnor (DN, Barkman, 2012-04-16). 
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 Jag har i det här kapitlet lyft fram ett par händelser vilka det har skrivits en stor mängd 

artiklar om. Att försöka få med allting vore en omöjlighet. Jag upplever att det bild- och 

textmaterial som jag har tagit upp har fått väldigt korta och begränsade beskrivningar i det här 

arbetet. Jag hoppas ändå att de har kunnat exemplifiera hur rapporteringen om terrorism har 

sett ut i svenska dagstidningar under den tid som jag arbetet med den här uppsatsen.  
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Kapitel 5 Analys och diskussion 

5.1 Fokus på islamistisk terrorism 

Min analys av de artiklar jag har tagit del av tyder på att det finns en tydlig tendens att 

terrorism är något som kopplas till islam. Essensen i de rapporteringar som jag har tagit del av 

om händelserna i Toulouse, utgörs av islamistisk terrorism och antisemitism. Jag upplever att 

det görs kopplingar till terrornätverk och större hotbilder, utan att det sker någon djupare 

analys. I vissa av tidningsartiklarna gick det att läsa att de tre soldaterna som blev mördade 

hade nordafrikanskt ursprung, precis som gärningsmannen själv. Om de var muslimer 

framgick inte explicit. Av det 10-tal artiklar jag läst om händelsen, tar inte en enda skribent 

upp detta. Är det en självklarhet att de var muslimer? Är det irrelevant? Personligen anser jag 

att det är något som är värt att framhäva för att kunna nå en djupare förståelse kring 

händelserna. Särskilt med tanke på att hela fallet bygger på att fyra offer var judar och att 

gärningsmannen var en muslimsk extremist.   

Mohammed Merah ska även ha beskrivits som psykiskt instabil både under uppväxten och 

senare i livet av människor i omgivningen, men detta var det enbart ett fåtal journalister som 

nämnde. Samtidigt var Breiviks psykiska hälsa något som mer eller mindre utgjorde fokus i 

den debatt som pågick i medierna inför rättegången mot honom.  

I en artikel jag har tagit upp tidigare lyder rubriken ”Ensamma terrorister nytt hot mot 

Europa” (DN, Nevéus, 2012-03-23). I en artikel som denna är det rimligt att någonstans 

plocka in Breivik i sammanhanget, med tanke på att han har dödat drygt tio gånger så många 

människor som Mohammed Merah, vilken var den enda personen av de fyra i artikeln som 

dödat någon annan än sig själv. Trots detta valde Nevéus (2012) att utelämna honom. Med 

ensamma terrorister, menar alltså journalisten ensamma muslimska terrorister. Bilderna som 

föreställer fyra mörkhyade män upplever jag ger upphov till en väldigt generaliserad bild av 

hur en muslim, eller en islamistisk terrorist kan se ut (DN, Nevéus, 2012-03-23). Ingen av de 

bilder som tidningarna presenterat av männen ger några tydliga referenser till islam. De delar 

inte ens hudfärg. Allt de har gemensamt är egentligen en hårfärg, även om Merah nu inte hade 

något hår på den ena bilden.  

Rättegången mot de fyra männen i Danmark samt talibanoffensiven i Afghanistan tycker 

jag förstärker och legitimerar föreställningen av ett islamistiskt hot och bilden av hur en 

terrorist ser ut. Personligen upplever jag att rapporteringar av det här slaget kan förklara de 

reaktioner som Mattias Gardell, professor i jämförande religionsvetenskap vid Uppsala 

Universitet, beskriver i samband med Breiviks attacker i Norge. Den allmänna och 
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omedelbara reaktionen var enligt Gardell (2011) att det var muslimer som hade utfört de båda 

terrorattentaten och att det fanns bakomliggande politiska motiv. Det visade sig dock att det 

inte handlade om några gärningsmän, och inte heller muslimer. Dåden hade utförts av en 

ensam blond norrman. Enligt Gardell (2011) blev reaktionen då att gärningsmannen måste ha 

inspirerats av islamistiska grupper, eller själv vara konvertit. Inte heller detta stämde, utan det 

var totalt tvärtom. Den norske massmördaren och terroristen hatade islam och muslimer. Vid 

detta stadium konstruerades en bild av en ensam galning vars attacker saknade en egentlig 

politisk grund. Det var inte längre okej att föra en diskussion om bakomliggande politiska 

motiv när en så fruktansvärd katastrof precis hade inträffat (Gardell, 2011, sid. 259-260).  

 

5.2 Medieframställningens påverkan  

Jag hävdar inte att medierna försöker skapa en direkt föreställning i huvudet på människor att 

terrorister är synonymt med muslimer, och jag tror heller inte att människor skulle acceptera 

en sådan föreställning utan vidare. Min uppfattning är att medierapporteringar av det här 

slaget inte har den typen av direkt påverkan på människor, och jag vill därför inte ansluta mig 

till ett injektionsteoretiskt förhållningssätt i den här frågan, även om teorin innehåller delar 

som gör den intressant. Om en tendensiös rapportering pågår år efter år, känns det däremot 

rimligt att anta att det har någon form av inverkan på hur människor föreställer sig en terrorist. 

Om inte annat omedvetet. Analysen tyder på att hoten i tidningarna övervägande handlar om 

islamistisk terrorism, och jag tror att det under en längre tid har skapat en generaliserad bild 

av hur en terrorist ser ut. En föreställning som människor har tagit till sig och gjort till sin 

egen subjektiva uppfattning (Berger & Luckmann, sid. 213). Om vi väl tänker efter inser vi 

troligen att en terrorist kan se ut precis hur som helst, men med hänsyn till de bilder och texter 

som medierna förmedlar, tror jag att det är det lätt att få upp bilden av en mörkhyad man i 

huvudet då vi tänker på begreppet.  

När det gäller terrorism upplever jag att medierna är de källor som vi har tillgång till för att 

informera oss om de dåd och planeringar som äger rum i världen. Detsamma gäller rimligtvis 

även för s.k. opinionsbildare, vilket för mig till tvåstegshypotesen som jag tagit upp tidigare i 

teoriavsnittet. I januari 2011 publicerade DN statistik över planerade och utförda terrordåd i 

Europa under 2009 med rubriken: ”Islamistisk terrorism ovanlig i Europa” (DN, Stiernstedt, 

2011-01-25). I hela EU utfördes det totalt 294 terrordåd under det året, 237 av dem utfördes 

av olika separatistgrupper, som vi aldrig hört någonting om. Endast en attack, utfördes av 

islamistiska terrorister. Ändå tycks de vara överrepresenterade i medieframställningen av 
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terrorister. Om medierna för en tendensiös rapportering om terrorism borde det enligt 

tvåstegshypotesen förr eller senare väckas debatter, om det antas finnas s.k. opinionsbildare i 

vår omgivning som tolkar och filtrerar informationen åt oss ”vanliga” människor. Faktum är 

att det sker. Det har väckts debatter i medierna och det har publicerats ett flertal artiklar som 

behandlar detta, men ändå tycks rapporteringarna fortsätta enligt den tendensiösa form som 

jag har beskrivit. Enligt W. Lance Bennet är det möjligt för medierna att konstruera en 

opinion genom att ge sken av att uttrycka en befolknings allmänna inställning i en sakfråga. 

Även om det inte var så från början, är det möjligt att människor stämmer in de föreställningar 

som förmedlas då dessa ger sken av att vara omvärldens uppfattning. På så sätt kan alltså en 

allmän opinion konstrueras (Demokratirådet 2008, sid.86).  

Min uppfattning om relationen mellan medier och mottagare i den här frågan är en syntes 

av injektionsteori och tvåstegshypotes. Jag tror att människor påverkas av mediernas 

rapporteringar om terrorism, men jag tror att det sker först efter en längre tid, och att det 

därför är lämpligare att prata om en inverkan än påverkan. Det väcks debatter som tar sig 

uttryck i medierna, vilket jag tycker tyder på att det finns ”kloka” människor som tänker kring 

den information som sänds ut och som ger de ”vanliga” människorna en mer nyanserad bild 

av det som händer. Jag tycker att det till viss del påvisar den relation mellan medier och 

mottagare som tvåstegshypotesen påvisar. Jag har svårt att se att mitt förhållningssätt skulle 

gå att verifiera, och jag tycker att det blir påtagligt att det hela rör sig om oerhört 

komplicerade processer. 

 

5.3 Terrorism och medierna  

Efter att ha genomfört den här studien tolkar jag det som att terrorister tycks vara beroende av 

medier för att kunna sprida rädsla och proklamera de politiska mål som de strävar efter att 

uppnå (Terrorism and the media, sid. 6-7) I de flesta fall är terrordåd knutna till specifika 

geografiska platser, men genom mediers rapporteringar kommer de närmare oss och blir på så 

sätt mer verkliga (Berger & Luckmann, sid. 34). Åtminstone de fall av terrorism som 

medierna på den nationella nivån anser vara värda att rapportera om, dvs. visa för allmänheten 

att de har ägt rum. Jag upplever att medierna har en viktig roll för terrorismen som fenomen, 

då det inte är ovanligt att medierna citerar terrorister och offentliggör deras agendor, och på så 

sätt får dem att existera. Detta går att se i artikeln om talibanoffensiven, då ”talibanledaren” 

får sina åsikter uttryckta genom Reuters (SvD, Magnegårds Bjers, 2012-04-15). Mohammed 

Merah ska ha skickat en videofilm på morden till al-Jazira, och Breiviks ideologi och manifest 
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är något som har framhävts i medierna (DN, Von Hall, 2012-03-22). Enligt Berger och 

Luckmann (2007) behöver vi externalisera oss för att vi i överhuvudtaget ska existera (Berger 

& Luckmann, sid. 123). Detsamma gäller för terroristen, och finns det något effektivare sätt 

för denne att sprida hot och ideologier och därmed påvisa sin existens, än via medierna?  

Att det är lönsamt för medierna att rapportera om terrorism tar jag nästan för givet 

eftersom terrorism skapar stora rubriker. Det ökar tittar- och läsarsiffror genom att erbjuda 

spektakulära händelser och action. Med andra ord upplever jag att de har ett symbiotiskt 

förhållande till varandra (Terrorism and the media, sid. 3-8). Bruce Hoffman menar att de 

terrorattacker som inte får stora rubriker är misslyckade operationer, eftersom terroristerna är i 

behov av uppmärksamhet för att i överhuvudtaget kunna visa världen att de finns (Hoffman 

2006, sid. 174). Även om medierna inte skapar en ”terrorhysteri”, tycker jag att det är tydligt 

att hysterin finns i medierna. Anser jag att medierna bör rapportera om terrorism? Ja, 

självklart. Det är av samhälleligt intresse. Samtidigt anser jag att det behövs bättre kunskaper 

kring ämnet bland många journalister, för att rapportering inte ska göra mer skada än nytta.   

Ester Pollack är forskare i medievetenskap vid Stockholms universitet. Hon är expert 

gällande hur mediers förmedlande och konstruerande av hotbilder påverkar vår uppfattning 

om verkliga och inbillade hot. Pollack menar att kommersiella medier använder sig av rädslan 

som ett ständigt tema. Hotbilder lyfts ur sina sammanhang och presenteras till allmänheten 

utan det egentligen äger rum någon form av analys. Pollack menar att vår rädsla är de 

kommersiella mediernas födkrok, eftersom de är medvetna om att rädsla säljer. Hon säger att 

det är vanligt att medierna först presenterar ett hot, sedan ger man uttryck för den rädsla som 

är människorna känner, och slutligen uppstår diskussioner och debatter om den rädsla som har 

skapats. Pollack varnar för faran som uppstår när populistiska politiker förenas med den 

populistiska pressen. (Heldmark, 2008, sid. 155-157).  

 

5.3 Samhälleliga konsekvenser 

Oavsett vilken åsikt vi har om terrorism är det tydligt att det har fått konsekvenser för 

samhället. I DN beskrivs det hur tekniken är säkerhetstjänsternas vapen mot terrorismen, 

vilket innebär telefonavlyssning etc. (DN, Orstadius, 2012-03-23). Wilhelm Agrell som är 

professor i underrättelseanalys vid Lunds universitet, anser att terroristhotet är något som 

världen har målat upp med kolossala bokstäver. Han framhäver att det är viktigt att komma 

ihåg att dubbelt så många dog av matförgiftning i USA samma år som terrorattackerna 

utfördes i september 2001. Agrell är noga med att poängtera allvaret med terrorattacker, men 



 

21 

 

uttrycker samtidigt att de faktiskt inte utgör några direkta hot mot våra samhällen och våra sätt 

att leva, hur hemska dessa gärningar än är. För att stå upp mot den ”ökande” terrorismen 

samlas och lagras allt större mängder information om människor. Agrell skriver att politiker 

lätt lyssnar till rapporteringar om hot av det här slaget och fattar beslut därefter, då de 

upplever att de måste visa sig handlingskraftiga. Resultatet av detta blir vad Agrell kallar för 

en urholkad medborgarrätt, en trend som han tycker sig se i hela västvärlden. Medborgarna 

förlorar alltmer av sin integritet när samhället rustar upp i kampen mot terrorismen, som till 

stor del bor och lever i mediernas rubriker (Heldmark, sid. 160-161).    

 Ur ett sociologiskt perspektiv uppfattar jag att medierna fyller funktionen av en social 

institution, en bärare och förmedlare av normer (Silverblatt, 2004, sid. 35). Berger och 

Luckmann (2007) skriver att vi människor tar till oss de normer och värderingar som råder i 

ett samhälle, och gör dem till våra egna, för att på så sätt kunna ingå i en större social 

gemenskap (Berger& Luckmann 2007, sid.212). Detta förklarar likheter och olikheter mellan 

olika kulturer. Sverige är ett land med ett kristet kulturellt arv med tillhörande normer och 

värderingar som i allra högsta grad lever än idag. Det kristna arvet är något explicit uttrycks i 

bl.a. nya läroplanen (Lgr11, sid.7 ). I mötet med t.ex. en annan religion, där det förekommer 

andra gemensamma överenskommelser, anser jag att det odramatiskt uppstår en föreställning 

om ett ”vi” och ett ”dom”. Det finns de som delar de egna normerna och värderingarna, och 

det finn de som inte gör det (Berger & Luckmann 2007, sid 34). Det här är en väldigt enkel 

och grov uppdelning. Om en extrem och avvikande form av islam är det som framhävs av 

religionen i medierna, och dessutom kopplas till exempelvis terrorism, tror jag att människors 

uppfattningar om muslimer kommer att påverkas till det negativa.  Jag tror inte att enbart en 

sådan sak som kopplingen mellan terrorism och muslimer i medierna leder till islamofobi. 

Men om det sker tillsammans med liknande negativa och offentliga framställningar tror jag 

absolut att det kan bli resultatet. Om inte annat befästa den här typen av tankar.  
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Kapitel 6 Slutsats 

Under den månad som studien genomfördes (20/3-20/4 2012) upplever jag att frekvensen av 

terrorrapporteringar var tämligen hög. Med hög rapportering menar jag någon eller några 

artiklar i veckan. Jag uppfattar samtidigt att begreppet inte tycks vara alldeles enkelt att 

använda för journalister, vilket jag tycker blir tydligt då några av dem väljer att utesluta ordet 

ur sina rapporteringar. Det tycks i slutänden vara en politisk fråga vad som anses vara 

terrorism och inte.  

Av de tidningsartiklar som jag har tagit del av upplever jag att terrorism generellt är något 

som kopplas till islamistisk fundamentalism. Det görs kopplingar till al-Qaida, ”jihadresor”, 

talibaner och terrornätverk m.m. utan att det genomförs någon djupare analys. Bildmaterialet 

som har publicerats på terrorister tycker jag genomgående konnoterar och denoterar ”vanliga” 

mörkhyade män. Jag upplever att det ger upphov till en väldigt generaliserad bild av hur en 

terrorist ser ut, då ingen av dessa män ger några explicita visuella uttryck för islam. Med 

andra ord är vi många som kan passa in på den visuella hotbilden. Breivik skiljer sig från 

denna, och jag upplever att det kan vara som Hadia Tajik, politiker och medlem i norska 

Arbeiderparti, säger till DN ” Det som hände var så overkligt att man ser på det som ett 

undantagstillstånd, som inte påverkar Norge i ett längre perspektiv” (DN 2012-04-16). 

Detsamma tror jag gäller hans påverkan på mediebilden av en terrorist. Jag tror att begreppet 

riskerar att förlora sin dragningskraft om det ges en alltför nyanserad innebörd.  

Medier och terrorister tycks vara beroende av varandra. Medierna får sina rubriker och 

terroristerna får den uppmärksamhet de behöver för att kunna existera. Påverkas vi då av det 

tidningarna skriver och visar om terrorism? Ja, det tror jag. Samtidigt tycker jag att det är 

tydligt att frågan berör oerhört komplicerade processer, och det är förmodligen mera korrekt 

att tala om inverkan snarare än påverkan.  

Jag har försökt använda mig av medieteorier och ett socialkonstruktivistiskt perspektiv för 

att diskutera frågan om påverkan samt eventuella konsekvenser. Min uppfattning är att det 

krävs betydligt mer genomgripande teorier för att det ska gå att skapa sig en djupare 

uppfattning kring den dialektik som existerar mellan olika faktorer inom området. De 

tendenser som jag tycker mig se i medierapporteringarna, är inget annat än subjektiva 

tolkningar och spekulationer. Samtidigt tror jag inte att det är möjligt att närma sig en 

förståelse kring ämnet på något annat sätt. Även om jag tror att det förmodligen inte går att 

komma fram till definitiva svar i dessa frågor, anser jag ändå att det är viktigt att genomföra 

den här typen av undersökningar.  
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Kapitel 7 Sammanfattning 

I den här uppsatsen har syftet varit att undersöka hur fenomenet terrorism gestaltas i text och 

bild i svenska dagstidningar. Syftet har även varit att diskutera tänkbara effekter som 

rapporteringar om fenomenet kan ge upphov till på en samhällelig nivå. För att kunna föra en 

sådan diskussion har jag delvis använt mig av medieforskning och kunskapssociologisk teori.  

Min slutsats är att det i medierna finns fokus på terrorism som går att koppla till islam, och 

att de bilder på terrorister som jag har tagit del av genomgående föreställer mörkhyade män. I 

frågan om vi påverkas av medierapporteringar av det här slaget eller inte, anser jag att det är 

lämpligare att tala om inverkan istället för påverkan. Jag tror inte att enstaka rapporteringar 

har någon direkt påverkan på människor. Däremot tror jag att kontinuerliga och tendensiösa 

skildringar under en längre tid har en inverkan på hur vi t.ex. föreställer oss en terrorist. Jag 

upplever att medier och terrorister är beroende av varandra. Terrorister behöver medierna för 

att externalisera hot och ideologier, samtidigt som medierna behöver de löpsedlar som 

terrorismen skapar.  

 På ett samhälleligt plan upplever jag att rapporteringar av det här slaget får direkta 

konsekvenser som ökad IT-bevakning m.m. vilket resulterar i en minskad personlig integritet.  

På ett socialt plan tror jag därmed att en tendensiös nyhetsrapportering om terrorism kan 

resultera i negativa generaliserade uppfattningar om en grupp människor. I det här fallet 

muslimer.  
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Visuell gestaltning 

Inledning 

Redan innan jag påbörjade arbetet med min uppsats hade jag mer eller mindre bestämt mig för 

att arbeta med skulptur och fotografi i någon form av kombination för att gestalta de resultat 

som studien skulle komma att leda fram till. Dels upplevde jag att jag ville utveckla mina 

kunskaper kring skulpteringstekniker, men det var just kombinationen som intresserade mig. 

Jag visste inte riktigt vad jag skulle gestalta, men jag hade en diffus tanke om att försöka 

uttrycka relationen mellan medier och människa. 

Då min uppsats handlar om terrorsim i medier, och hur rapporteringar eventuellt kan 

tänkas påverka människor, bestämde jag mig för att försöka skulptera ett huvud. Jag ville på 

något sätt försöka ge visuellt uttryck för en människa som tar in en komplicerad bild av 

terrorister i sin tankevärld. Jag beslutade mig därför att försöka skapa ett rum i huvudet, där 

det skulle finnas en öppen dörr, så att bilden kan ”gå” in.  

Tanken var från början att multiplicera en svartvid bild av någon känd terrorist, t.ex. bin 

Laden, och sedan lägga till en bild i färg på Anders Behring Breivik, eftersom jag upplever att 

han har problematiserat den annars vanliga bilden av en islamistisk terrorist. Bilden tänkte jag 

göra i Photoshop av redan befintliga bilder, för att sedan skriva ut den på fotopapper. Bilden 

var tänkt att vara så pass stor att den kunde utgöra en fond bakom det tänkta huvudet. Den 

ursprungliga tanken, som även genomfördes, var att fästa fotot på en tunn stålplatta som var 

böjlig. Jag ville att bilden skulle ge intrycket av att närma sig huvudet. Om jag böjde 

bakgrunden tänkte jag att den här effekten skulle kunna uppnås. I alla fall antydas.  

 

Huvudet 

Vilket material jag skulle använda till huvudet var till en början oklart. Jag ville använda ett 

material som var enkelt att forma, och jag tänkte på både gips, vax och lera. I samråd med min 

handledare bestämde jag mig för att använda mig av lera, och det var något jag införskaffade 

Jag påbörjade ett skulpterande utan att egentligen ha en klar föreställning om hur det färdiga 

resultatet skulle se ut. Tanken var att huvudet skulle bli ca 30-40 cm hög.  

Arbetet började om ett flertal gånger, då huvudet helt enkelt rasade ihop. Jag insåg att jag 

behövde utrusta mig med ett större tålamod och låta leran torka en aning för att  



 

27 

 

skulpturen skulle orka bära upp vikten. I ett senare försök 

använde jag mig av en hållare, som är till för 

hushållspapper, för att stabilisera skulpturen under 

konstruktionen. När jag hade lyckats forma ett huvud 

som jag var nöjd med skar jag isär skulpturen och gröpte 

ur den för att torkningen skulle bli jämn. Jag skar bort 

den bakre övre delen av huvudet. Jag formade en vägg, 

skar ut en dörr i den, och fäste den sedan i mitten av den 

yta som nu fanns. Väggen ställdes på tvären så att 

dörröppningen var vänd mot ansiktet på huvudet, samt 

det foto som var tänkt att placeras bakom. Tillsammans 

med den böjda bakgrundsbilden, som nu kunde ses genom öppningen, önskade jag skapa 

känslan av att mediebilder av terrorister tar sig in i människans tankar. Jag ville göra det 

möjligt att se bilderna av de svartvita terroristerna genom dörren, samtidigt som bilden av 

Breivik skulle vara för stor för att kunna ta sig in. Tanken var även att bilden på honom skulle 

försvinna bakom huvudet då man ser på skulpturen rakt framifrån. Hans ansikte skulle vara 

dolt, samtidigt som jag ville att de svartvita bilderna på terroristerna skulle ses som mörka 

orosmoln. 

Fotot 

Jag började arbeta med bakgrundsbilden i Photoshop, men till en början hade jag heller inte 

här någon klar föreställning om hur jag ville att bilden skulle 

se ut. Jag började arbeta med en bild av bin Laden som jag 

gjorde svartvit, och multiplicerade till flertalet. Jag ville ge 

intrycket av en bild som upprepas, och jag placerade dem i 

olika symetriska former för att försöka skapa rörelse i bilden. 

I mitten placerade jag en färgbild på Breivik. Tanken med att 

blanda svartvita foton med en färgbild var delvis att påvisa 

att Breivik skilde sig från den ”svartvita” bild av terrorister 

som jag tycker har förmedlats i medierna. Jag tycker även att 

Breivik generellt har diskuterats på ett betydligt mer 

nyanserat vis än andra fall.  
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I arbetet kom jag att frångå min ursprungliga idé och började använda mig av ett flertal bilder 

för att skapa en komplicerad föreställning om terrorism. Jag valde att använda mig av fyra 

bilder på personer som har kopplats till islamistisk terrorism. Bilderna på dem är svartvita. 

Som bakgrund för bilden valde jag en byggnad där en bomb precis har exploderat. De mörka 

partierna i bilden är rök från detta. Fåglarna som flyger på bilden är tänkta att konnotera att 

den enes frihetskämpe är den andres terrorist. Fotot skickades avslutningsvis på framkallning i 

formatet 30x90 cm. Min bild skulle vara 25x50 cm, och jag fick därför skära bort en del av 

fotopappret. 

  

Fonden 

Bakgrunden fick bestå av en tunn kulhamrad plåt som jag införskaffade. Jag böjde plåten en 

aning, och målade sedan ena sidan med svart metallfärg. Jag gjorde rent den andra sidan av 

plåten med aceton, för att sedan fästa fotot med dubbelhäftande monteringstejp. Detta var inte 

alldeles enkelt, då fotot bucklade sig. Det problem som nu uppstod var att konstruera något 

som gjorde att bilden kunde stå, samt få upp en bit i luften. Detta löste jag genom att forma en 

”ställning” i lera. 

När alla delarna var klara, placerade jag dem på en svart duk för att se hur skulpturen och 

fonden fungerade tillsammans. Färgen gick även ihop med det svartvita fotot och den 

svartmålade plåten. Även lerhuvudet som är i en ljusgrå färg passade ihop med den svarta 

färgen. Min ursprungliga tanke, som jag även genomförde i samband med fotograferingen av 

mitt visuella arbete, var att använda mig av mossa som dekorering runt huvudet. Tanken var 

att detta skulle symbolisera det naturliga i människans tendens att formas av det som omger 
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henne. I det här fallet bilden av terrorister. Breiviks ansikte gjordes därför i en färg som jag 

tänkte kunde gå ihop med detta, men även för att jag tycker att färgen på honom fungerade 

separat. Min ursprungliga önskan var att skapa något som kändes ”rent”. Jag vet inte om 

mossan förstärker eller motverkar detta. 

Då allt hade placerats på det sätt 

som jag vill uttrycka mitt 

visuella arbete, använde jag mig 

av en bordslampa för att få ett 

bra ljus vid fotograferingen, 

men även för att se hur ljuset 

kunde påverka konstellationen.  

Jag vill inte säga att det hela 

blev som jag hade tänkt, men så 

är sällan livet. Jag är hur som 

helst nöjd med mitt arbete, och 

jag tycker att det har varit en givande process då jag har lärt mig mer om att arbeta med lera, 

och framför allt att kombinera skulptur och bild. Det var tidskrävande att skulpturen rasade 

samman ett flertal gånger, men det gjorde samtidigt att jag utvecklade en förmåga att snabbare 

kunna återge den form jag strävade efter.  

 

 


