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Abstract 

The Western world’s view of Muslims became more negative after the terrorist attack on the 

World Trade Center. International as well as Swedish studies show how negative attitudes 

towards Muslims increased after the attack. This study analyses discourses regarding Muslims 

and non-Muslims in Swedish press in relation to two terrorist attacks. This is done by a critical 

discourse analysis on three newspapers reports on the terrorist attack in Oslo and Utøya 2011 

and the terrorist attack on the headquarters of magazine Charlie Hebdo in Paris 2015. The study 

uses social constructionism and Orientalism as a theoretical framework. Study results show 

more differences than similarities in the portrayal of the offenders. Main findings include that 

Breivik was portrayed as an individual, unlike the Kouachi brothers who were portrayed as part 

of a larger group as well as the fact that the brothers in a high degree were linked to Islam. The 

study concludes that Swedish press differentiates Muslim and non-Muslim perpetrators. Media 

affect people’s actions and thoughts and ought to affect how authorities treat this group and it’s 

therefore important for social workers to be critical of media reporting’s in order to meet clients 

individually, rather than in a generalising manner.  
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1. Inledning 

Den 11 september 2001 flög en Boeing 767 med 92 passagerare in i det ena tornet på World 

Trade Center (WTC). 17 minuter senare kraschade ett till plan, med 65 ombord, in i det andra 

tornet (Socialstyrelsen, 2004, s. 7). Endast sekunder efter att det första tornet träffades började 

Tv-kanalernas rapporteringar (Xigen & Izard, 2003). 

Terrordådet fick enormt stor uppmärksamhet i massmedia världen över. Människor kunde 

följa katastrofen på nära håll genom massmedias rapportering (Socialstyrelsen, 2004, s. 10). 

Trevino, Kanso och Nelson har undersökt hur en del av denna rapportering såg ut genom att 

undersöka hur tre stora dagstidningar i USA framställde muslimer samt islam ett år före samt 

ett år efter attacken mot WTC. I studien fann de att alla tre dagstidningar beskrev muslimer 

mer negativt efter attacken, jämfört med innan (Trevino, Kanso & Nelson, 2010). Ur en 

svensk kontext gjorde Sander en studie där han undersökte svenska muslimers upplevelser i 

samhället efter attacken mot WTC. Majoriteten av respondenterna beskrev att attityderna 

gentemot muslimer och islam blivit mer negativa efter attacken samt att negativa och 

diskriminerande incidenter mot de själva och andra personer som associerades med islam 

ökade (Sander, 2006).    

Den 22 juli 2011 exploderade en bomb som tog 8 personers liv i Oslos regeringskvarter. Den 

ansvariga åkte sedan till ön Utøya där Arbetarpartiets ungdomsförbund hade sitt årliga 

sommarläger. Mannen sköt ihjäl 69 personer och skottskadade 41 innan Nationella 

insatsstyrkan kom till ön och han lade ned sina vapen. Terrordådet rörde upp en kaotisk 

stämning och Gardell (2011) beskriver att massmedias reportage från denna tid kan delas upp 

i tre faser. Den första fasen infann sig innan gärningsmannens identitet var röjd. Reaktionerna 

spontant då var att dådet var utfört av muslimer med ett politiskt motiverat syfte. När det i 

andra fasen stod klart att terroristen var en etnisk norrman – Anders Behring Breivik – talades 

det istället om att mannen hade konverterat till islam alternativt var inspirerad av muslimer 

och islamistiska grupper. I den sista fasen stod det klart att mannen inte var muslim utan 

istället hatade islam och muslimer. Bilden av dådet rapporterades då som att det var en ensam 

galning utan någon politisk agenda (Gardell, 2011, s. 259f). 

Nästan fyra år senare skedde ett nytt terrordåd i Europa. Den 7 januari 2015 i Paris gick två 

män beväpnade med automatvapen till attack mot den satiriska tidningsredaktionen Charlie 

Hebdo. 11 personer sköts ihjäl innan männen flydde. Polisen identifierade sedermera 

förövarna som bröderna Chérif och Said Kouachi, varpå de blev huvudmisstänkta. Jakten på 
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bröderna slutade med att de båda sköts ihjäl (Dagens Nyheter, 2015, 10 januari). En vecka 

efter dådet tog terrororganisationen al-Qaida på sig ansvaret för dådet mot Charlie Hebdo och 

beskrev ett hämndmotiv för att satirtidningen kränkt profeten Muhammed i deras karikatyrer 

(Westin, 2015, 14 januari). Dådet ledde till starka reaktioner, flertalet muslimska grupper 

fördömde och tog avstånd, samtidigt som flera muslimska personer och moskéer i Frankrike 

attackerades (Henley, 2015, 8 januari). 

Gällande Breivik drog media snabbt slutsatsen att det handlade om en mentalt instabil individ, 

vilket verkar skilja sig från reaktionerna kring bröderna Kouachis dåd där muslimer runt hela 

världen tog avstånd och fördömde dådet men ändå fick utstå attacker kopplade till deras 

religion och kultur. Som nämnts finns indikationer på att attacken mot WTC bidrog till att 

muslimer blev mer negativt associerade i media. Även Gardell talar kring detta då han säger 

att sedan kalla krigets slut, och med ett uppsving efter attacken mot WTC, har fokus på 

muslimer som västvärldens huvudfiende ökat. Detta har gjort att personer från länder där 

islam är en dominerande religion, oavsett om de är muslimer eller inte, blivit kategoriserade 

som muslimer - en grupp som ständigt blir negativt associerade och delar en ”muslimskhet” 

som omgivningen betraktar som oroande. I allt högre grad påverkar detta hur denna grupp 

uppfattas av både myndigheter och omgivning (Gardell, 2011, s. 43). 

Generaliseringar kring muslimer leder till att myndigheter och omgivning riskerar att se på 

människor ur denna grupp i linje med de fördomar som ligger bakom dessa generaliseringar 

(Gardell, 2011, s. 43). Detta kan tänkas leda till att personer som kommer i kontakt med 

myndigheter riskerar att bli bemötta på ett icke individbaserat sätt. Individer som möter 

yrkesverksamma inom socialt arbete riskerar då att påverkas av ovan nämnda generalisering. 

Exempelvis vid arbete med ekonomiskt bistånd är socialtjänsten alltid skyldig att göra en 

individuell behovsbedömning (Socialstyrelsen, 2013, s. 129). Om socialarbetaren i detta fall 

skulle agera enligt fördomar och inte genom att möta sin klient på ett individbaserat sätt bryter 

socialtjänsten mot sina skyldigheter och agerar därmed inkorrekt. 

 

1.1 Problemformulering 

Även om en person inte tänker att den är påverkad av fördomar påverkar media genom att 

skapa gemensamma synsätt. Därför är det viktigt att granska media och dess rapportering 

kring olika fenomen för att kunna få en förståelse kring detta (Brune, 1998, s. 9). I 

segregerade samhällen riskerar bilden media ger av exempelvis muslimer och icke-muslimer 
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att få stor betydelse för hur individer ur majoritetsbefolkningen ser på, bemöter och behandlar 

muslimer. Detta då många personer ur majoritetsbefolkningen personligen inte känner 

muslimer. Medias bilder av muslimer torde därför också speglas i hur myndigheter bemöter 

denna grupp (SOU, 2005:56, s. 134).  Denna studie ämnar beskriva och analysera hur 

diskursen i svensk press ser ut gällande framställningar av muslimer respektive icke-

muslimer. Detta genom att analysera svensk press rapportering kring gärningsmännen i två 

terrordåd, då tidigare forskning tyder på att sådana händelser skapar stor uppmärksamhet, 

tenderar att skapa debatt kring muslimer och islam samt påverkar människors attityder och 

uppfattningar (Larsson, 2005; Sander, 2006).  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

1.2.1 Syfte 

Syftet med studien är att beskriva och analysera diskurserna kring muslimer respektive icke-

muslimer i svensk dags- samt kvällspress i relation till två terrordåd. Detta görs genom att 

analysera svenska dags- och kvällstidningars rapportering kring terrordåden mot Oslo och 

Utøya 2011 samt terrordådet mot tidningsredaktionen Charlie Hebdo i Paris 2015. 

 

1.2.2 Frågeställningar 

 Hur skildras muslimer respektive icke-muslimer i svensk dags- samt kvällspress i relation 

till terrordåden mot Oslo och Utøya 2011 samt terrordåden mot tidningsredaktionen 

Charlie Hebdo i Paris 2015? 

 Förekommer likheter och skillnader mellan hur muslimer respektive icke-muslimer 

skildras och hur ser dessa i sådana fall ut? 

 

1.3 Disposition 

Studien inleds med en bakgrund som innefattar ett världspolitiskt historiskt perspektiv från 

slutet av 1980-talet till och med attacken mot WTC 2001. Detta görs i syfte att ge en 

förståelse kring hur diskurser kring muslimer sett ut och utvecklats. Bakgrunden avslutas med 

ett avsnitt som behandlar medielogik. Därefter görs en genomgång av tidigare forskning på 

området samt en koppling till denna studie. Sedan behandlas studiens teoretiska ram följt av 

studiens metodologiska utgångspunkter.  
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Studiens resultat och analys av dessa i relation till tidigare forskning samt teoretiska 

utgångspunkter redogörs för, följt av en diskussion av studiens slutsatser och hur studiens 

resultat förhåller sig till tidigare forskning. Slutligen följer förslag till framtida forskning.  

 

1.4 Avgränsning 

Då studien endast inriktar sig på tre tidningar innebär detta en grundläggande avgränsning av 

studien. Därmed kan studien inte utge sig för att ge en bild av hur diskursen kring muslimer 

och icke-muslimer ser ut i hela Sveriges press utan endast kring de tidningar som valts. Från 

dessa tidningar har inte heller alla artiklar som skrivits om ämnet tagits med i studiens empiri, 

vilket utgör ytterligare en avgränsning. Slutligen har även en tidsavgränsning gjorts, där en 

period på två veckor efter respektive terrordåds genomförande valts. Detta har bland annat 

gjorts med tanke på det stora antal artiklar som skrivits och en avgränsning sågs därför som 

nödvändig med tanke på den tid som har funnits för genomförandet av denna studie. Dock 

finns en medvetenhet kring att avgränsningen innebär att studien inte kan säga någonting om 

de artiklar som skrivits utanför denna tidsperiod. 

  

1.5 Begreppsförklaringar 

Diskurs – Winther Jørgensen och Phillips talar om att begreppet diskurs är ett omtvistat 

begrepp, som tilldelas flera mer eller mindre precisa förklaringar. Gemensamt menar 

författarna dock är att begreppet innefattar en tanke om att språk är strukturerat och 

människors utsagor följer dessa mönster när de verkar inom olika sociala domäner (2007, s. 

7). I denna studie har Winther Jørgensens och Phillips förklaring till begreppet diskurs 

använts, där de säger att en diskurs är: 

”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av världen).” (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000, s. 7). 

Muslimer respektive icke-muslimer – I denna studie används begreppen ”muslimer” samt 

”icke-muslimer”.  Med detta läggs ingen värdering kring begreppen, utan de används för att 

kunna påvisa skillnader och likheter i framställningarna av personer som har, eller beskrivs 

ha, islam som religion samt de som inte har, eller inte beskrivs ha islam som religion.  
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2. Bakgrund 

Diskursen kring muslimer idag förefaller visa tendenser av att denna heterogena grupp 

generaliseras samt att mycket fördomar finns kring dessa individer. För att förstå hur 

diskurser kring hur muslimer ser ut idag kan det vara relevant att se detta ur ett större 

perspektiv som involverar attacken mot WTC och de uttalanden och kampanjer som George 

Bush Jr förde vid denna tid. Dock för att förstå kontexten i sin helhet kan det återigen vara 

relevant att se hur denna diskurs utvecklat sig i ett längre världspolitiskt historiskt perspektiv. 

Bakgrunden till denna studie börjar med Fukuyamas (1989) idéer kring historiens slut och 

västvärldens triumf och avslutas med en bakgrund till hur media bidrar till folks sätt att se på 

verkligheten. 

Studiens bakgrund är starkt inriktad på amerikanska författare och har därför ett amerikanskt 

perspektiv kring dessa frågor. Med detta kan följa ett något begränsat perspektiv som hade 

kunnat se annorlunda ut om författare från andra länder, med andra perspektiv, hade tagits 

upp. Författarna har dock valts med tanke på den uppmärksamhet texterna, och händelserna, 

fått samt det faktum att Sverige, som en del av västvärlden, kan tänkas bli berört av detta – 

som exempelvis Sanders (2006) resultat indikerar.  

 

2.1 Francis Fukuyama och ”The End of History” 

1989 skrev Fukuyama en artikel där han propagerar för idén att världen gick mot slutet av en 

ideologisk evolution där västvärlden triumferar då den västerländska liberala demokratin 

blivit den slutgiltiga regeringsformen. Fukuyama nämner dock att denna idé inte är ett nytt 

koncept. En motsättning till västvärldens liberala samhälle menar Fukuyama är islam. Islam 

har erbjudit ett annat politiskt alternativ, ett styre som utgår ifrån Gud, som Fukuyama menar 

motsätter sig den västerländska liberalismen. Fukuyama skrev att islam som religion inte har 

en dragningskraft för icke-muslimer och därför inte kommer ha någon global betydelse 

(1989).  

Värt att nämna är dock att det finns kritik kring Fukuyamas teori om ”The End of History”, 

bland annat talar Stanley och Lee (2014) om att i dagens samhälle är varken liberalismen eller 

demokratin överlägsen.  
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2.2 George Bush Sr och ”New World Order” 

Lazar och Lazar (2004) skriver att USA efter kalla kriget genomgick en identitetskris där de 

inte längre kunde definiera sig själva i relation till Sovjetunionen – de andra. Trots en 

överlägsen militärmakt stod nu USA för stark industriell och ekonomisk konkurrens och 

behövde rivalisera om världsinflytande. USA, som enligt Lazar och Lazar, var vana vid ett 

globalt ledarskap strävade efter att fortsätta vara en supermakt. Således utformade George 

Bush Sr och hans administration en utrikespolitik där det var absolut nödvändigt för USA att 

fortsatt inneha ett världsledarskap. Amerikansk militär skulle motarbeta globala angrepp och 

upprätthålla en global liberal-demokratisk internationalism (Lazar & Lazar, 2004), vilket kan 

liknas med Fukuyamas (1989) idéer om västerländernas och den västerländska liberala 

demokratins triumf (se avsnitt 2.1). 

Irak och Saddam Husseins invasion av Kuwait 1990 erbjöd USA en möjlighet att legitimera 

sig som världsledare, skriver Lazar och Lazar. George Bush Sr beskrev USA:s intervention i 

Kuwait som ett historiskt ögonblick (2004). 

”we have before us the opportunity to forge for ourselves and for future generations a new 

world order” (Bush Sr; återgivet i Lazar & Lazar, 2004, s. 225)  

Lazar och Lazar beskriver att Saddam Hussein och Irak nu blev utmålade som USA:s fiender 

genom att en moralordning byggdes upp som utgjorde en signifikant del av New World 

Order. Moralordningen byggdes genom betoningen av en avvikande ”de andra”- ett hot. På 

samma gång rättfärdigar detta att identifiera, uppdela och eliminera sagda hot (2004). Även 

Merskin beskriver USA:s behov av en ny fiende efter kalla krigets slut, en ny global ond 

motståndare (2004).  

 

2.3 Samuel P. Huntington och ”The Clash of Civilizations”  

Huntington (1993) menade att världspolitiken gick in i en ny fas där konflikter inom global 

politik skulle ske mellan nationer och grupper av olika civilisationer. Med civilisation menar 

Huntington en kulturell enhet som kan handla både om stora befolkningsgrupper (exempelvis 

västvärlden) likväl som mindre (exempelvis Sverige). Grunden i sammansättningar av 

civilisationer är att människor kan identifiera sig med andra, oavsett storlek eller geografiska 
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förbindelser. Huntington pekade på att det fanns flera olika orsaker till att krockar mellan 

civilisationer skulle komma att ske (Huntington, 1993). 

En orsak Huntington talar om är att skillnader mellan olika civilisationer är grundläggande 

och bottnar exempelvis i historia, kultur, traditioner och religion – vilket är svårt att förändra. 

En annan orsak handlar om att kulturella karaktäristika och skillnader är svårare att förändra 

än ekonomiska och ideologiska. Förr kunde människor exempelvis gå från fattig till rik, men 

med ett större fokus på kultur blir det svårare för människor att genomgå förändringar. När 

människor på detta sätt definierar sin identitet i termer av kultur och religion menar 

Huntington att dessa människor kommer urskilja ett ”vi” mot ”dom” förhållande som 

existerar mellan de själva och människor från andra etniciteter och religioner  

 (Huntington, 1993). 

 

2.4 George Bush Jr och ”War on Terror” 

Allen (2009) beskriver att attacken mot WTC ledde till en ny process ledd av George Bush Jr 

som förändrade amerikansk utrikespolitik. Allen beskriver hur Bush Jr formade en politik där 

terrorism skulle bekämpas med militär kraft överallt där terrorism existerade samt militära 

konsekvenser till utländska regeringar som skyddade eller stöttade terrorister. Dessa 

åtaganden inkluderade även att eliminera terrorister och utländska ledare inblandade i 

terrorism mot Amerika. Genom kriget mot Afghanistan förverkligades dessa åtaganden 

(Allen, 2009, s. 45). 

Allen menar att Bush Jr:s doktrin hade likheter med tidigare presidenter som också talat om 

hur Amerika skulle bekämpa en specifik fiende globalt, men skillnaden ligger i den breda 

definitionen av fienden. Terrorism inkluderade en stor variation av grupper, rörelser och 

sociala fenomen. Bush Jr:s doktrin riktade in sig på al-Qaida och skiljde sig därför från 

exempelvis Gulfkriget och Bush Sr:s tankar om ”New world order”. Allen menar att vid det 

tillfället fanns en specifik fiende på en viss geografisk plats och syftet var att skapa fred, till 

skillnad från Bush Jr som riktade in sig på alla terrorister vart som helst i världen och 

förklarade ett krig i form av ”War on Terror” (Allen, 2009, s. 45). 

År 2002 kan ett skifte i retoriken urskiljas då Bush Jr karaktäriserade Iran, Irak och Nordkorea 

som the ”Axis of Evil” och identifierade dessa nationer som ett hot mot världsfreden (Allen, 

2009, s. 46; Merskin, 2004). Allen förklarar hur amerikansk politik skiftade mot 
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förebyggande ingripanden mot hotfulla nationer (2009, s. 46), vilket kan utläsas i Bushs tal 

från 2002 (State of the Union Address): 

“Our War on Terror is well begun, but it is only begun ... I will not wait 

on events, while dangers gather.”  

(Bush Jr; återgivet i Hayden, 2009, s. 57). 

Merskin beskriver att 20 år av bilder i media och populärkultur som likställer araber och 

muslimer som terrorister, samt Bush Jr:s olika tal efter attacken mot WTC har bidragit till att 

nu fullt ha konstruerat fienden, araber och muslimer, som ett ”dom” som inte sågs som 

individer utan demoniserades som onda illgärningsmän som: 

”…send other people’s children on missions of suicide and murder. They embrace tyranny 

and death as a cause and a creed.” (George Bush Jr; återgivet i Merskin, 2004).  

Det kan argumenteras att Merskins ord ger uttryck för starka påståenden som kanske hade sett 

annorlunda ut från en annan synvinkel. Dock anser vi att Merskins resonemang korrelerar 

med forskning som tidigare tagits upp i denna studie (Trevino, Kanso & Nelson, 2010; 

Gardell, 2011) och har därför inkluderats. Vi anser dock att det är viktigt för studiens 

reliabilitet att belysa att detta endast är en bild av flera som återges. 

 

2.5 Medielogik 

De kommunikationsformer nyhetsmedierna använder när de samlar in, presenterar och 

överför information kallas för medielogik (Brune, 2004, s. 23f). Archetti talar om att 

kommunikation möjliggör sociala interaktioner och genom att förstå vikten av 

kommunikation kan en förstå hur identiteter bildas (2013, s. 33). De kunskaper och 

erfarenheter som befolkningen i ett samhälle anser är rimliga och relevanta är i stor 

utsträckning en följd av det media förmedlat. Nyhetsmediernas makt ligger i de gemensamma 

definitioner de skapar. Brune menar att nyhetsjournalistik har utvecklats till ett makt- och 

kunskapsfält, en diskurs, som har makten att orkestrera och rangordna andra diskurser i 

samhället genom sitt speciella sätt att nå ut till en stor del av samhället (2004, s. 23f).    
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Brune (2004) menar att nyhetsjournalistik deltar i ett kulturellt och nationellt 

identitetsskapande när de rapporterar händelser och skeenden i samhället. 

Nyhetsjournalistiken fastställer var gränserna går mellan exempelvis ”oss” och ”andra”, 

normalt och onormalt, i ett komplext nyhetsflöde av diskurser, berättelser och bilder (Brune, 

2004, s. 9ff). Även Hultén talar om hur tidningars rapportering bidrar till att skapa 

gemensamma uppfattningar och värderingar. Journalistiken som en samhällelig institution 

etablerar en delad kultur som i sin tur skapar uppfattningar om identitet och nationell 

tillhörighet (Hultén, 2006, s. 46).  Enligt Brune (2004) sätter samhället stor vikt på att 

nyhetsjournalistiken eftersträvar objektivitet och balans. De påståenden och berättelser som 

återfinns i nyhetstexter är handlingar i en materiell värld – i detta fall Sverige. När nyheterna 

rapporterar och arbetar med kategoriseringar där en viss grupp upprepat förknippas med 

problem bidrar de till att skapa ett samhälle med just den problematik de rapporterar (Brune, 

2004, s 9ff). Hultén beskriver hur det i massmedia konstrueras uppfattningar om likhet och 

skillnader mellan olika grupper och att detta ger betydelse för hur människor uppdelas i olika 

kategorier. Media använder sig av kategoriseringar av människor som ofta bygger på 

fördomar och stereotyper – enkla och lättbegripliga beskrivningar av verkligheten. Med 

stereotyper reduceras personer till några få, enkla karaktärsdrag som är lätta att känna igen. 

Hultén beskriver att detta gör att olikheter mellan människor blir mer synbara (2006, s. 49). 

Hvitfelt redogör för hur nyhetsvärdet för radikala och extrema grupper från islamska länder 

ökat men att dessa grupper inte är representativa för islam i stort och sällan representativa för 

islam i de länder där de agerar. Det kan därför vara lätt att få intrycket att bilden av islam i 

nyheterna präglas av fördomar, etnocentrism och överförenkling. Hvitfelt tar upp att en teori 

om varför medieintresset för islam har ökat är att när den kommunistiska världen kollapsade 

skapades ett nyhetsmässigt tomrum som bidragit till att sätta islam i centrum (Hvitfelt, 1998, 

s. 74f) vilket stämmer väl överens med Gardells resonemang (se avsnitt 1.).  

Medier och nyhetsrapportering arbetar i hög grad med stereotyper och symboler när det 

handlar om islam, enligt Hvitfelt. En del av dessa symboler är traditionella men andra är 

utvecklade av medierna. Mediernas förmedling av symbolerna påverkar hur det totala 

budskapet ska tolkas. Exempel på mediernas islamsymboler är ord som ”fundamentalist”, 

”jihad” och ”islamist”. Det är troligt att många av mediernas symboler har laddats allt mer 

negativt i samband med att mediernas bild av islam utvecklats och människors attityder 

påverkats (Hvitfelt, 1998, s. 83f).  
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Hvitfelt talar om att majoriteten av den svenska majoritetsbefolkningen inte, på ett personligt 

plan, har några direkta erfarenheter av islam som religion. De attityder svenskarna har torde 

därför grundas i dels traditionella och religiöst färgade föreställningar som exempelvis har 

förmedlats via skolundervisning och dels föreställningar om muslimer. Mest av allt torde dock 

attityderna spegla den bevakning av händelser massmedierna förmedlar och som på olika sätt 

kopplats till islam och Hvitfelt menar att negativa bilder av islam i media kan påverka 

människors attityder i negativ riktning (1998, s. 72f).  

 

3. Tidigare forskning 

3.1 Sökprocess 

Vid sökning av forskning inom studiens ämne har databaserna EBSCO Discovery Science 

(EDS), SwePub, DiVA samt Libris använts.  

Forskning kring attacken mot WTC, Breivik och Charlie Hebdo har sökts, liksom forskning 

om terrorism, islamofobi, socialt arbete, media samt islam. Engelska sökord som har använts 

är: ”world trade center attack”, ”world trade center”, ”9/11 attack”, 9/11, ”swedish media”, 

media, sweden, terrorism, terror*, islamophobia, ”social work”, ”multicultural social work”. 

Svenska sökord som har använts är: Breivik, ”Charlie Hebdo”, Kouachi, media, medi*, 

islamofobi, islam*, invandrare, muslim*, ”socialt arbete”. Sökorden har använts i olika 

kombinationer, då många av sökningarna har gett väldigt många, för studien irrelevanta, 

resultat. För att smalna av forskningsresultaten har detaljerade sökningar gjorts där 

alternativen ”peer reviewed”, ”full text” samt ”academic journals” använts i den mån det varit 

möjligt. Detta gjordes även för att resultaten skulle säkerställa en vetenskaplig kvalitet. I de 

fall då sökningarna ändå varit för breda har sökorden sökts i resultatens abstracts alternativt 

titel. Efter att relevant forskning funnits och granskats delades det samlade materialet in i fyra 

olika teman, vilka redogörs för nedan. 

 

3.2 Bilden av muslimer efter attacken mot World Trade Center 

Powell (2011) pekar i sin studie på hur attacken mot WTC ändrade amerikanska regeringens 

ståndpunkt gentemot terrorism. Terrorism gick från att ses som ett inte så påtagligt problem 

till att prioriteras som ett ”war on terror”.  George Bush Jr började propagera för ett vi mot 

dem-tänkande vilket också började återspeglas i media. Sedermera blev det här bidragande till 
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det politiska klimat som uppstod och ställde sig positivt till ett krig mot Irak. Detta kan ses 

som en början på en fientlighet mellan USA och islam – och i förlängningen Öst och Väst 

som i sin tur skapat en rädsla för terrorism som ständigt kopplas till islam (Powell, 2011). 

Även Merskin (2004), som har gjort en diskursanalys av George Bush Jr:s offentliga tal kring 

attacken mot WTC, talar om det här – hur Bush Jr använde en retorik innehållandes ord som 

exempelvis: us/them, evil, demons, ”those people” för att beskriva folk från Mellanöstern 

och/eller arabländer. Merskin fortsätter med att beskriva hur massmedia i USA skapade och 

vidhöll fördomar och stereotyper om ”den onda araben”. Dessa stereotyper och fördomar 

likställde alla muslimer som araber – och alla araber som terrorister (Merskin, 2004). Trevino, 

Kanso och Nelsons (2010) studie har undersökt hur tre dagstidningar i USA porträtterar 

muslimer före och efter attacken mot WTC och kommer fram till att alla tre dagstidningar 

porträtterade muslimer mer negativt efter attacken. Studien visade dock på att porträtteringen 

av islam inte skiljde sig nämnvärt före och efter attacken.  

Larsson (2005) talar i sin studie om hur attacken mot WTC påverkade muslimer även i 

Sverige. Studien beskriver hur islamofobiska och antimuslimska attityder och beteenden växte 

i Sverige. Dock fick muslimer i Sverige föra sin egen talan på ett sätt som de tidigare inte fått. 

Muslimer blev inbjudna att tala i media om deras egen kultur och religion. Det kan ses som att 

de nu fick utrymme att vara experter gällande sin egen religion och kultur (Larsson, 2005).  

Som tidigare nämnts (se avsnitt 1) gjorde Sander (2006) en studie där han undersökte svenska 

muslimers upplevelser i det svenska samhället efter attacken mot WTC och denna studie 

stämmer överens med Larssons studie (2005) om att islamofobiska och antimuslimska 

attityder och beteenden växte i Sverige. 

 

3.3 Islamofobi och media 

Powell (2011) redovisar i sin studie att en brist på kunskap om islam finns hos det 

amerikanska folket. Samtidigt intensifierar media i USA en kultur som göder en rädsla för 

terrorism, och specifikt rädsla för muslimer och islam. Även Trevino, Kanso och Nelson 

(2010) pekar på att medias rapportering kring terrorism leder till missförstånd och en rädsla 

för islam, media bidrar på detta sätt till att islam som religion ses som ett hot eller som en 

farlig tro.  

Hagren Idevall (2015) har gjort en studie där hon undersöker föreställningar om muslimer, 

islam, svenskar och det svenska samhället genom att analysera kommentarsfält till 
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nyhetsartiklar. Hennes resultat visar bland annat att islam i väldigt stor grad framställs i 

negativa ordalag, bland annat genom att beskrivas som en våldsam, terroristisk, homofobisk 

och kvinnoförtryckande religion (Hagren Idevall, 2015). Gällande Hagren Idevalls studie är 

det viktigt att förhålla sig till att ett urval av detta slag kan betraktas som begränsat, eftersom 

studien endast kommer åt de personer som aktivt söker sig till kommentarsfälten i dessa 

artiklar. Detta kan ha till följd att studien får ett relativt likartat urval då individer med 

likartade opinioner kan tänkas söka sig till liknande forum. Även om studien kommer åt 

väldigt olika åsikter hos de som kommenterar kan en nästintill skriva vad som helst i 

kommentarerna vilket kan väcka frågan om huruvida innehållet i kommentarerna är 

förankrade i verkliga uppfattningar. Detta är förstås svårt att veta, men det är heller inte 

meningen med diskursanalys (se avsnitt 5.1). Därför tas denna studie med i 

forskningsöversikten med motiveringen att den är relevant då fokus i analysen har varit på 

själva texten och den diskursiva process som framförts av enskilda personer. 

Brune skriver om att en ”mörk magi” skapats av journalistiken som bygger på att ”dom 

andra” blir en projektionsduk för våra egna rädslor och undanträngda, hotfulla egenskaper. I 

nyheter där muslimer och islam nämns handlar det oftast om våld, terror och förtryck, och 

nämns sällan i andra sammanhang. Den ”mörka magin” i mediebilden av islam, menar Brune, 

är ritualiserad i några få stereotyper som tycks ha införlivats i verklighetsuppfattningen hos 

stora delar av majoritetsbefolkningen i Sverige. Brune menar att stigmat fundamentalist och 

terrorist har överförts på människor som flyr länder där majoritetsbefolkningen är muslimer. 

Fientligheten mot muslimer och islam får näring och legitimitet av en strid ström mediebilder 

(Brune, 1998, s. 11f). Brune skrev sin bok år 1998, alltså före attackerna mot WTC. Detta 

antyder att det fanns en fientlighet mot muslimer redan innan terrordådet men som i dagens 

samhälle fått sitt uppsving efter händelserna, som Gardell (2011, s. 43) talar om (se avsnitt 1). 

 

3.4 Generaliseringen av muslimer som en homogen grupp 

Som ovan nämnts finns det mycket missförstånd kring islam. Även Trevino, Kanso och 

Nelson nämner att trots att islam är världens näst största religion är detta fallet, där medias 

framställningar samt okunskap spelar en roll. I amerikansk media görs grova förenklingar, 

generaliseringar, kring islams principer vilket har bidragit till etnocentriska fördomar hos 

befolkningen (2010). 
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När Powell (2011) i sin studie undersökte hur amerikansk media rapporterar om terrorism 

visade det sig att media började med att identifiera förövarna som muslim eller icke-muslim. 

Om förövaren visade sig vara muslim gjordes en koppling till terroristceller, exempelvis al-

Qaida, och förövarens motiv beskrevs som att islam vill föra ett krig mot USA. Detta skiljer 

sig från om förövaren inte var muslim. I detta fall framställde media förövarna som människor 

som mådde psykiskt dåligt, vars familjemedlemmar var oroliga och oförstående till dådet. 

Dådet sågs som en handling utförd av en individ istället för en person som är del av ett större 

terrornätverk och sågs därför inte som ett framtida hot mot USA:s säkerhet (Powell, 2011).  

Det tycks alltså dras generaliseringar både vad gäller muslimer och icke-muslimer som begått 

ett terrorbrott. 

 Samuel-Azran, Lavie-Dinur och Karniel nämner i sin studie att det finns en tendens hos 

amerikanska journalister att ständigt ”reparera” bilden av icke-muslimska förövare som har 

begått terrorbrott, trots att brotten faller inom amerikanska utrikesdepartementets kriterier för 

vad som ska anses som terrorbrott. Mot bakgrund för detta undersökte de i sin studie om de 

kunde finna liknande mönster, att reparera bilden av icke-muslimska förövare, i Norge och 

Israel. De kom fram till att detta inte var fallet i något av länderna (2015). Även här kan ett 

mönster urskiljas där icke-muslimer individualiseras till skillnad från muslimer som 

generaliseras. I svensk kontext kan detta skönjas då Hagren Idevall i sin studie analyserar 

nyhetsartiklars kommentarsfält. Hon finner att kristna svenskar kategoriseras som 

självständiga individer medan muslimer antas ”vara” sin religion, att de är fullständigt styrda 

av sin religion samt Koranen (2015). Detta är också en vanlig fördom kring islam enligt 

Gardell (2011, s. 18).  

I Diskrimineringsombudsmannens (DO) rapport 2015:1 porträtteras hur muslimer framställs i 

svensk nyhetsmedia genom att bland annat göra en innehållsanalys av tidningsartiklar samt 

radio- och tv-nyheter. Det framkom att majoriteten av artiklarna som behandlar islam eller 

muslimer publicerades i utrikessektioner och främst handlade om säkerhet, militära insatser 

och terror. Rapporten fann även att muslimer väldigt sällan framställs som offer eller aktörer 

med möjlighet att handla konstruktivt. Istället framställs de oftast som förövare. Vad gäller 

fördjupade artiklar var denna bild mer skiftande samtidigt som opinionsmaterial rörande 

samma frågor bidrar till att förstärka dessa stereotyper. Noterbart är också att muslimer oftast 

inte beskrivs som individer utan snarare som människor i grupp, om en individ nämns är det 

oftast en man. De artiklar om muslimer eller islam som analyserades i studien som inte 

behandlade exempelvis våld, hot, islamofobi eller andra problem i samhället var väldigt få 
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(Axner, 2015, s. 15).  En medvetenhet finns kring att denna studie har likheter med DO:s 

rapport då den undersöker framställningen av muslimer i svensk media. Denna studie 

använder sig dock av kritisk diskursanalys och analyserar därav inte bara vad som står och 

vart, utan också de konsekvenser detta kan ge i en social kontext (se avsnitt 5.1). DO:s rapport 

efterfrågar också mer forskning kring medias bild av muslimer (Axner, 2015, s. 5).    

 

3.5 Mångkulturellt socialt arbete 

Eliassi (2015) har gjort en studie där han via djupintervjuer undersökt hur svenska 

socialarbetare framställer invandrarklienters sociala problem. Studien visar en tendens av att 

svenskt socialt arbete inte är så objektivt som det ofta beskrivs som. Studien indikerar att 

svenska socialarbetare inte bara ser kulturella skillnader utan också tar dessa skillnader i 

beaktande gällande beslutsfattande för insatser. Eliassi beskriver att den här sortens diskurs 

producerar och förstärker idéer om kulturella hierarkier och svensk övermakt och tenderar 

också att hindra icke-europeiska invandrare från jämlik delaktighet i det svenska samhället. 

Detta då de inte får möjlighet att utnyttja sitt medborgarskap till fullo. Eliassi pekar på 

behovet för socialt arbete i Sverige att tänka mer utanför kulturella ramar och se till andra 

orsaker till sociala problem hos denna grupp som exempelvis arbetslöshet, fattigdom och 

etnisk diskriminering (Eliassi, 2015).  

Bø (2015) har också vänt sig till socialarbetare, i detta fall i Norge, för att undersöka hur dessa 

ser på att möta klienter med olika bakgrund, kulturer och nationaliteter samt hur de hanterar 

de svårigheter som de kan ställas inför. Författaren lägger fram en slutsats som menar att 

socialt arbete i mångkulturella samhällen kräver mer av socialarbetaren än socialt arbete inom 

majoritetskulturen. Som exempel på svårigheter hon tar upp är språkbarriärer, att 

socialarbetaren inte är erfaren inom klientens kulturella bakgrund samt klienter som upplevt 

rasism och diskriminering på grund av sin hudfärg. Författaren skriver senare i studien att det 

inte endast är språket som kan bli ett hinder i det mångkulturella sociala arbetet och pekar då 

på hur kulturella koder kring beteende samt olika referensramar är en stor utmaning för 

socialarbetare när de möter etniska minoriteter. Författaren menar att det är svårt att skapa en 

bra relation om varken socialarbetaren eller klienten är bekanta med den andres kulturella 

koder. Enligt författaren leder detta till missförstånd och missuppfattningar (Bø, 2015).      
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3.6 Sammanfattning av tidigare forskning 

Genomgående pekar forskningen mot att terrorism, som det framställs i media, är ett begrepp 

som i hög grad kopplas till muslimer och islam (Merskin, 2004; Powell, 2011). Vidare 

kommer många studier fram till att det finns mycket fördomar om muslimer, att de ofta blir 

generaliserade och/eller ses som en homogen grupp istället för att se till individen (Gardell, 

2011; Powell, 2011; Hagren Idevall, 2015). Ett resultat inom forskningen gällande medias 

rapportering kring terrorism visar att i amerikansk media framställs muslimska förövare som 

terrorister och en del av ett större sammanhang medan icke-muslimska förövare blir 

individualiserade och mänskliga aspekter lyfts fram (Powell, 2011). Dessa resultat verkar 

skilja sig från hur det ser ut i Israel och Norge – där media inte bidrar till denna dikotoma ”vi 

och dom-bild” (Samuel-Azran, Lavie-Kinur & Karniel, 2015). Det verkar alltså finnas 

skillnader kring olika länders rapportering och förhållningssätt i media, både vad gäller 

terrorbrott men också kring muslimer och islam. En fråga som kan ställas är då hur denna 

mediabild ser ut i Sverige.  

I forskningsöversikten framkommer även en bild av att socialarbetare anser att kulturella 

skillnader påverkar det sociala arbetet med grupper från andra kulturer än majoritetssamhället 

samt att en ökad kunskap om kulturella skillnader är vitalt för det sociala arbetet (Eliassi, 

2015; Bø, 2015).  

 

3.7 Motivering av studie 

Forskning om de två terrordåden som denna studie inriktar sig på i relation till media finns, 

dock finns ringa forskning som jämför medias rapportering kring dessa två. Forskning som 

inriktar sig på att granska medias rapportering kring terrordåd och som analyserar de 

eventuella sociala konsekvenser detta kan ge för människor i samhället förefaller också vara 

få. Med detta i åtanke tillför denna studie ny kunskap till forskningsfältet. Denna studie ämnar 

beskriva och analysera hur mediabilden kring terrorism ser ut i Sverige i förhållande till 

muslimer respektive icke-muslimer, något som även Trevino, Kanso och Nelson tar upp som 

förslag på framtida forskning (2010). 

Det finns relativt mycket forskning gällande medias bilder av muslimer och islam, samt hur 

muslimer uttrycker sin syn på attityder som finns kring gruppen i samhället (Sander, 2006; 

Axner, 2015; Brune 1998; Trevino, Kanso & Nelson, 2010; Powell, 2011). Dock har ingen 

forskning hittats som relaterar detta direkt till socialt arbete eller som gjort en diskursanalys 
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kring medias framställningar av muslimer respektive icke-muslimer samt eventuella 

skillnader och likheter kring denna rapportering. Samuel-Azran, Lavie-Dinur och Karniel 

(2015) har gjort en studie som påvisar att i Norge och Israel skiljde sig inte rapporteringen 

nämnvärt mellan medias rapportering kring muslimska och icke-muslimska terrorister. Denna 

studie bidrar därför till att beskriva och analysera hur detta ser ut i en svensk kontext. Med 

kritisk diskursanalys har studien också förhoppningen att väcka en förståelse för vilka sociala 

konsekvenser media kan bidra till med deras rapportering. 

 

4. Teoretisk ram 

4.1 Socialkonstruktionism 

Centralt inom socialkonstruktionismen är att verkligheten ses som socialt konstruerad. Det 

som blir viktigast i forskningen är att utforska hur dessa sociala konstruktioner går till och hur 

dessa sociala konstruktioner är utformade och uppstår (Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 81). 

Socialkonstruktionism menar att sociala problem inte är någonting som en kan ta för givet, de 

är inte objektiva förhållanden som påverkar samhället utan är snarare en process. Denna 

process kan, enligt McQueeney, socialkonstruktionismen studera och analysera genom 

ställandet av frågor som; varför uppfattar människor en viss grupp eller ett visst förhållande 

som ett socialt problem (McQueeney, 2014, s. 297)? I samhällsvetenskaplig forskning 

studeras ofta texter för att försöka förstå och förklara olika fenomen i samhället samt hur detta 

påverkar människors tankar och handlingar. I dagens moderna samhälle sprids oerhört många 

texter, genom massmedia men även genom exempelvis sociala medier, över väldigt stora 

avstånd, till väldigt många människor och på väldigt kort tid. När texter sprids innebär det att 

personer som läser dessa kan påverkas i hur de tänker och handlar (Bergström & Boréus, 

2012, s. 17). 

Burr skriver att socialkonstruktionism som teori nekar till att vår kunskap är en direkt 

uppfattning av verkligheten. Hon påstår att vi människor, i vår kultur och vårt samhälle, 

konstruerar vår egen version av verkligheten tillsammans. Burr beskriver vidare att ”sanning” 

är något problematiskt, att det inom socialkonstruktionism inte finns något som kan räknas 

som objektiv fakta. Människor kan uppfatta samma sak på olika sätt och inget av de sätten är 

mer sant än något annat utan är drivna av olika perspektiv, enligt Burr (2003, s. 6f). 
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Burr beskriver att vårt sätt att förstå omvärlden inte kommer från någon objektiv verklighet 

utan snarare från andra personer i samband med språk och kultur. Genom att vi tänker och 

tycker på ett visst sätt och på det sättet värderar och kategoriserar saker samt finner mening i 

det, lär vi oss genom språket i samhället och den kultur som omringar oss. Burr menar att 

språk och tankar är sammankopplade med varandra där språket utgör grunden för våra tankar. 

Språket är mer än bara ord som används för att prata, språket konstruerar vår värld och kan ha 

praktiska sociala konsekvenser för människor i samhället. Denna uppfattning av språket är, 

menar Burr, bland det mest centrala inom socialkonstruktionismen (Burr, 2003, s. 7f: 46f: 62). 

Burr skriver att diskurs inom socialkonstruktionismen är något mer än bara ”prat” eller ”text”. 

Inom socialkonstruktionismen har diskurs en större betydelse, det handlar om vilka 

konsekvenser det får för människor i samhället. Diskurser kan begränsa vad vi får säga och 

inte säga och även vad vi kan göra samt vad som kan göras mot oss. En diskurs kan innehålla 

en mening, metafor, representation, bilder och historier som alla bildar ett sätt att se på något 

(Burr, 2003, s. 63f).  

I denna studie syftar användandet av socialkonstruktionism till att kunna erhålla en förståelse 

för den sociala konstruktion som är medias rapportering kring muslimer respektive icke-

muslimer. Socialkonstruktionismen påpekar att språk och texter påverkar människors sätt att 

tänka och handla och kan ge sociala konsekvenser för människor. Denna teori ses med detta i 

åtanke som relevant för denna studies utformning.  

 

4.1.1 Kritik mot socialkonstruktionismen 

Alvesson och Sköldberg (2008) kritiserar socialkonstruktionismen för att den innehåller 

många olika positioner där dess olika företrädare ibland tenderar att säga emot varandra. Det 

råder en stor förvirring och obeslutsamhet. Det finns även många olika definitioner på vad 

”konstruktion” och ”social” betyder, vilket gör att kritik mot socialkonstruktionismen riskerar 

att endast bli relevant för ett begränsat område inom teorin. Vidare skriver Alvesson och 

Sköldberg att socialkonstruktionismens intresse är hur den sociala världen är konstruerad men 

att den inte ställer mer utvecklande frågor som: varför konstruerar folk samhället på ett visst 

sätt? Hur fungerar dessa konstruktioner när de väl konstruerats? (Alvesson & Sköldberg, 

2008, s. 103). Genom att vara tydliga med de teorier och den metod som valts för denna 

studie vill vi som författare förtydliga och minska oklarheter kring hur 

socialkonstruktionismen kommer till användning för studiens analys. För att möta kritiken 
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gällande teorins oklarheter kommer vi nedan presentera de punkter ur 

socialkonstruktionismen som setts som centrala för analysen av denna studie. 

 Verkligheten är socialt konstruerad. 

 Texter påverkar hur människor tänker och handlar. 

 Människor konstruerar tillsammans med andra sina egna versioner av verkligheten. 

 Avsaknaden av en objektiv sanning. 

 Språkets roll i att konstruera vår värld och de sociala konsekvenser detta kan medföra.  

Alvesson och Sköldbergs kritik gällande socialkonstruktionismens brist på mer utvecklande 

frågor bemöts genom den kritiska diskursanalysen, och specifikt Faircloughs tredimensionella 

modell (se avsnitt 5.2.1) genom att analysera vilka sociala konsekvenser som den sociala 

konstruktionen som utgörs av medias rapportering kan ge. 

 

4.2 Orientalism 

Edward W. Said är kanske mest känd för sin bok ”Orientalism” som handlar om västvärldens 

syn på Orienten. I denna studie anses Saids tankar om orientalism viktiga för att kunna erhålla 

en förståelse för historiska skeenden om hur västvärldens syn på Mellanöstern avancerat, samt 

hur denna syn ser ut.  

 

4.2.1 Orientalismens innebörd 

Edward W. Said skriver i sin bok ”Orientalism” om innebörden av ordet orientalism som 

innebär ett tänkesätt som grundar sig på en kunskapsteoretisk och ontologisk uppdelning 

mellan ”Orienten” och ”Västerlandet” (eller Occidenten som Said talar om) (2000, s. 65). 

Denna uppdelning är, enligt Said, påhittad och polariserad och bidrar till en ojämlikhet (1997, 

s. 4). Said talar om att många olika sorters skribenter godtagit att det finns grundläggande 

skillnader mellan Öst och Väst vilket har gjort att detta antagande blivit utgångspunkt för de 

skrifter som dessa har skrivit, exempelvis teorier och samhällsbeskrivningar. Akademiska och 

litterära former av orientalism bedrivs ständigt och det finns en kommunikation mellan dessa 

två. Därmed är orientalismen både historiskt och materiellt definierad. Dessa två sidor har 

tillsammans gjort yttranden, haft synpunkter om, koloniserat, beskrivit och undervisat om 

Orienten och på detta sätt har orientalismen blivit ett sätt för Occidenten att härska över 

Orienten beskriver Said (2000, s. 64ff). 



23 

 

4.2.2 Orientalism som diskurs 

Said har i sin bok använt sig av Michel Foucaults begrepp ”diskurs” för att studera 

orientalismen. Detta för att orientalismen måste undersökas som en diskurs för att kunna få en 

förståelse för den systematiska disciplin som gjorde att den europeiska kulturen kunde komma 

att styra och, som Said uttrycker det, producera Orienten. Said påpekar att dessa intressen 

alltid är i bakgrunden när Orienten kommer på tal (Said, 2000, s. 66). Västerlandets 

”orientalisering”, som Said benämner det, innebär ett maktförhållande, ett styrkeförhållande 

mellan Öst och Väst som följd av den framväxande diskursen om Orienten (Ibid, s. 69).  

Orientalism menar Said alltså ska ses som ett förhållningssätt där synen på Orienten grundar 

sig på detta områdes historiska ställning gentemot det europeiska västerlandet. Orienten har 

på så sätt också bidragit till att definiera Europa (Västerlandet) då det har målats upp som en 

motsats, en motbild (Said, 2000, s. 63f). Orientalismen ligger nära en idé om Europa, en idé 

som bidrar till ett ”vi mot ”dom” där vi ska läsas som européer och dom ska läsas som icke-

européer. Said hävdar att idén om en europeisk identitet, en identitet som är övermäktig alla 

icke-europeiska kulturer och folk, är den viktigaste delen av den europeiska kulturen. 

Europeiska idéer om Orienten stödjer på detta sätt européernas överlägsenhet (Ibid, s.71).  

 

4.2.3 Orientalismens grund 

Said beskriver i sin bok fyra grundläggande dogmer som styr orientalismen, tillsammans 

bidrar de till skapandet av Orienten som en motsats till Occidenten. Dessa dogmer utgörs av: 

1. En absolut, systematisk skillnad mellan Orienten och Occidenten där Orienten ses som 

avvikande, underlägsen och outvecklad och Occidenten ses som överlägset, rationellt, 

utvecklat och humant. 2. Idén om Orienten är den bild som västvärlden skapat genom 

abstraktioner, snarare än hämtat från den direkta verkligheten. Idén om orienten bygger 

därmed på de föreställningar Occidenten tillskrivit Orienten. 3. Orientens eviga essens. Då 

Orienten saknar en förmåga att definiera sig själv gör detta att det generaliserande och 

systematiska vokabulär som används för att beskriva Orienten är oundvikligt och därmed 

kommer Orienten fortsätta vara underlägsen Occidenten. 4. Orienten ses till syvende och sist 

som någonting att frukta alternativt kontrollera (Said, 2000, s. 445).   
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4.2.4 Orientalism inom det moderna samhället 

I dagens elektroniska postmoderna samhälle har en förstärkning av stereotypa bilder av 

Orienten skett menar Said. Said beskriver bland annat att detta beror på den stora bristen av 

möjligheter att identifiera sig med araber och islam samt att diskutera detta neutralt (Said, 

2000, s. 96). Said menar att från 1700-talets slut och ända fram till modern tid har 

Occidentens reaktioner mot islam varit dominerat av ett radikalt förenklat sätt tänka – 

orientalism. Han fortsätter med att beskriva islams roll inom orientalismen, där han redogör 

för en historisk beskrivning av hur västvärlden genom tiderna sett islam som en utmanare och 

ett hot till kristendomen. Detta startade vid den tidiga renässanstiden där islam sågs som en 

demonisk religion som präglades av apostasi, blasfemi och svårfattlighet. Kristna såg profeten 

Mohammed som en falsk sådan och en djävulens agent beskriver Said. Said fortsätter den 

historiska genomgången med att beskriva hur islamska styrkor stärkte islams ställning och 

menar att västvärlden genom århundraden sett detta som ett hot som hänger kvar än idag. På 

senare år, med början på 1980- och 90-talet, har detta tagit skepnad i form av en rädsla för 

islamsk terrorism (Said, 1997, s. 4f). 

 

4.2.5 Kritik mot Saids tankar om orientalism 

Ibn Warraq är kritisk mot Saids bok ”Orientalism” då han menar att verket ledde till att en hel 

generation araber blivit fast i ”self-pity”, som Warraq benämner det. Warraq proklamerar 

vidare att verket uppmuntrade islamska fundamentalister, tystade kritik mot islam samt 

hämmade forskning kring islam då forskare känt att de resultat som skulle kunna komma fram 

skulle kunna leda till att muslimer blir förolämpade och att de själva skulle bli benämnda 

orientalister. Warraq benämner ”Orientalism” som ”intellektuell terrorism” eftersom den, 

enligt Warraq, inte strävar efter att övertyga genom argument eller historisk analys, utan 

genom att sprida anklagelser om rasism, imperialism och eurocentrism ur ett moraliskt 

överläge (Warraq, 2007, s. 20). Med tanke på redogörandet för Warraqs tankar om Said och 

hans verk ovan träder en ytterst negativ bild fram. Värt att nämna kan vara att då information 

sökts om Warraq framkom det att han är en kritisk röst mot islam och bland annat bedriver 

forskning som fokuserar på kritik mot koranen. Med detta i åtanke kan det tänkas att Warraq i 

sin kritik mot Said har en vinklad bild, dock valdes hans kritik att tas med då hans bok som 

talas om ovan förefaller ha fått stor uppmärksamhet. Dock kan det vara viktigt att ha det 

tidigare sagda i åtanke, speciellt då även Warraqs egen bok har fått en del kritik (se 

exempelvis Varisco, 2009).  
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5. Metod 

5.1 Diskursanalys 

Winther Jørgensen och Phillips (2000) beskriver att det huvudsakliga målet med 

diskursanalyser är att beskriva hur delar av vår omvärld framställs samt vilka konsekvenser 

det kan få i en social kontext. Genom att presentera något med en diskurs på ett visst sätt och 

inte ett annat, skapas gränser mellan sant och falskt (s. 138). Vid analys av diskurser bör en 

inte ha som mål att granska vad en viss person menar när den sagt eller skrivit något eller att 

fundera på vad verkligheten bakom det sagda egentligen är. Detta då utgångspunkten är att en 

aldrig kan nå verkligheten utanför diskursen, istället är diskursen i sig föremål för analysen. 

Winther Jørgensen och Phillips menar att en ska arbeta med det som faktiskt sagts eller 

skrivits för att analysera vilka sociala konsekvenser en viss diskursiv framställning av 

verkligheten kan få (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 28).  

Winther Jørgensen och Phillips påpekar relevansen och nödvändigheten att i sitt skrivprojekt 

komplettera diskursanalysen med andra teorier och angreppssätt och därmed ökar förståelsen 

för områdets komplexitet samt ser det ur andra vinklar – mångperspektivisk ram. Det finns 

olika former av angreppssätt att utgå ifrån och i denna studie används Norman Faircloughs 

lära om kritisk diskursanalys. Winther Jørgensen och Phillips beskriver hur Fairclough 

påpekar att kritiska diskursanalytiker behöver utgå från en tydlig ram och därmed visa vilka 

teorier som är fastställda i fältet. Detta för att komma närmre verkligheten. Steget därefter är 

att analysera de relevanta frågor som en ställt i undersökningen av det empiriska materialet 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000. s. 141f). I denna studie är det därför av vikt att de 

teorier och redskap som används kan sammanflätas på ett relevant sätt.  

 

5.2 Norman Faircloughs kritiska diskursanalys 

Begreppet kritisk diskursanalys används på två olika sätt, i denna studie används Norman 

Faircloughs angreppssätt. Faircloughs kritiska diskursanalys består av många olika begrepp 

som alla förbinds i en komplex tredimensionell modell som Winther Jørgensen och Phillips 

beskriver utifrån Fairclough. Utifrån Faircloughs perspektiv är det centralt att diskurser är en 

viktig form av social praktik som reproducerar och förändrar kunskap såväl som identiteter, 

maktrelationer samt sociala relationer samtidigt som den formas av andra sociala praktiker 

och strukturer. Faircloughs angreppssätt använder sig av teori- och metodbyggande avseende 

empirisk forskning om språkbruk i de sociala interaktioner som sker i vardagen. Winther 



26 

 

Jørgensen och Phillips beskriver att enligt Fairclough är en diskursanalytikers uppgift att göra 

systematiska analyser av tal och skriftspråk i exempelvis massmedierna (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000, s. 70f).  

 

5.2.1 Faircloughs tredimensionella modell  

Winther Jørgensen och Phillips (2000) beskriver att kritisk diskursanalys bör fokusera på två 

dimensioner. Den ena, kommunikativa händelsen, är ett exempel på språkbruk såsom en 

tidningsartikel. Den andra, diskursordningen, är summan av de diskurser som används inom 

en social institution eller social domän. Varje fall av språkbruk är en kommunikativ händelse 

som har tre dimensioner: 1. Den är en text (exempelvis tal och skrift). 2. Den är en diskursiv 

praktik som betyder att det sker en produktion och konsumtion av texter. 3. Det är en social 

praktik. Winther Jørgensen och Phillips beskriver att Faircloughs tredimensionella modell är 

en analytisk ram och kan användas vid empirisk forskning om kommunikation och samhälle. 

Alla tre dimensioner (text, diskursiv praktik och social praktik) ska kopplas ihop i en konkret 

diskursanalys av kommunikativa händelser (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 72f). 

 

5.2.2 Text, diskursiv praktik och social praktik 

Winther Jørgensen och Phillips beskriver att genom en detaljerad analys av egenskaperna i en 

text och med hjälp av bestämda redskap kan en beskriva hur diskurserna förverkligas textuellt 

och genom detta nå och underbygga sin tolkning (2000, s. 87). Hur en text produceras, 

distribueras och sedan konsumeras är av intresse när en analyserar den diskursiva praktiken 

(Ibid, s. 85). Fairclough hävdar att den diskursiva praktiken inte bara reproducerar en redan 

existerande diskursiv struktur, den ifrågasätter även strukturen som finns genom att ge uttryck 

åt det som kan ligga utanför strukturen (Ibid, s. 70f). Efter att en har undersökt texten och den 

diskursiva praktiken ska dessa två dimensioner kopplas ihop med den tredje och sista - den 

bredare sociala praktiken som både texten och den diskursiva praktiken är en del av (Ibid, s. 

90). Det vi alltså behöver göra i vår analys är att titta på författarnas sätt att skapa texter samt 

texternas egenskaper. Vi behöver titta på hur författarnas texter bygger på redan existerande 

diskurser och genrer i sina textframställningar, vilket kan påverka tolkningar som görs, för att 

senare kolla på texternas betydelse i den sociala praktiken. En kan säga att text och social 

praktik sammankopplas genom den diskursiva praktiken (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, 

s. 74). 



27 

 

Fairclough beskriver att det finns en relation mellan sociala händelser och sociala strukturer. 

Detta menar Fairclough bildar sociala praktiker som är en slags social ordning, formad inom 

olika sociala domäner. Diskursiva, likväl som icke-diskursiva, beståndsdelar ryms inom 

sociala praktiker. Ett exempel på detta som knyter an till denna studie är om ett terrordåd sker. 

Händelsen, att ett terrordåd sker, blir då icke-diskursivt, samtidigt som det som skrivs och 

sägs om terrordådet ska ses som diskursivt. Fairclough talar om att andra sociala praktiker, det 

icke-diskursiva, har en dialektisk relation till diskurser. Med detta menas att det icke-

diskursiva och det diskursiva samverkar, ger mening åt och skapar varandra (Fairclough, 

2003, s. 23ff; Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 71).  

 

5.2.3 Kritik mot Faircloughs kritiska diskursanalys 

Winther Jørgensen och Phillips anser att Faircloughs perspektiv på kritisk diskursanalys är 

den mest sofistikerade modellen för förhållandet mellan språkbruk och bredare samhälleliga 

praktiker. Dock kritiserar de Fairclough gällande gränsen mellan diskursanalys och analysen 

av den sociala praktiken, det diskursiva och icke-diskursiva och menar att gränsen mellan 

dessa inte tydliggörs. Det finns inga riktlinjer kring hur mycket social analys som behövs och 

inte heller några uppfattningar om vad det är för sociologisk teori och kulturteori som en kan 

eller ska använda sig utav. Fairclough bygger själv på flera olika teoretiker och Winther 

Jørgensen och Phillips ställer frågan om då vilken teori som helst är kompatibel med den 

kritiska diskursanalysen. De beskriver vidare att detta skapar ytterligare problem gällande 

hanteringen av dialektiken mellan det diskursiva och icke-diskursiva. Det blir svårt att visa 

hur och var det icke-diskursiva påverkar och förändrar det diskursiva och vice versa. 

Fairclough beskriver att diskurser formar den sociala världen, men Winther Jørgensen och 

Phillips anser att detta är problematiskt då han bara analyserar enskilda texter. Vidare 

beskriver de att analyser av exempelvis reproduktionen av diskurser i flera texter enklare kan 

visa hur olika diskursiva praktiker medverkar till att konstituera och förändra den sociala 

världen (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 93f).  

Winther Jørgensen och Phillips menar att Fairclough, tillsammans med andra 

diskursanalytiker, har en svag förståelse för teoretiska aspekter av gruppbildningsprocesser 

samt frågor om subjektivitet och graden av kontroll för människor över sitt språkbruk. 

Fairclough understryker att diskurser bidrar till att konstruera sociala identiteter och relationer 

som kunskaps- och betydelsesystem och har i den aspekten inte helt och hållet förbisett de 
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socialpsykologiska aspekterna, men Winther Jørgensen och Phillips menar att detta är den 

svagaste punkten i hans teori (2000, s. 94). 

 

5.3 Tillvägagångssätt 

5.3.1 Urval, avgränsningar och material 

Analysen av studien utgår från ett empiriskt material bestående av artiklar från tre svenska 

tidningar. Tidningarna som valts är Svenska Dagbladet (SvD), Aftonbladet (AB) samt Nya 

Wermlands-Tidningen (NWT). Urvalet utgörs av en rikstäckande dagstidning (SvD), en 

rikstäckande kvällstidning (AB) samt en lokaltidning (NWT). SvD har en upplaga på över 

cirka 175 000 per dag, AB cirka 155 000 och NWT cirka 50 000 (Lista över svenska tidningar 

ordnade efter ideologi, 2015, 10 december). Utöver pappersupplagorna har tidningarna även 

internetbesökare, enligt senaste statistisk som vi hittat (september 2015) angående antal 

besökare per vecka hade SvD cirka 797 000 besökare via mobiler, AB cirka 4 miljoner via 

mobiler och datorer samt NWT cirka 186 000 besökare via mobiler och datorer (TNS Sifo, 

2015). Urvalet har gjorts med syftet att få en bredare bild av svensk press samt de åsikter som 

fanns i media under dessa tidsperioder.  

Artiklarna inhämtades från Mediearkivet via Stockholms universitetsbiblioteks hemsida samt 

från Nya Wermlands-Tidningens egen hemsida (www.nwt.se). Mediearkivet kräver specifik 

behörighet för att ges tillgång till material därifrån, vilket innebär att referenser till det 

empiriska materialet kräver sådan specifik behörighet och kan i annat fall behöva sökas på 

annat håll. Även två artiklar från NWT:s hemsida kräver köp av deras betaltjänst för tillgång. 

Sökord som har använts är ”breivik” samt ”kouachi”, då just artiklar rörande gärningsmännen 

eftersöktes. Vi är medvetna om att artiklar som inte innehåller dessa sökord möjligen skulle 

kunna vara användbara, samt medföra andra resultat, dock har denna avgränsning gjorts med 

hänseende till tiden som funnits för att genomföra studien.  Sökperioden var två veckor från 

att respektive terrordåd inträffade, i Breiviks fall innebär detta perioden 2011-07-22 till och 

med 2011-08-05, i fallet med Kouachi blev perioden 2015-01-07 till och med 2015-01-21. 

Kriterier vid val av artiklar var att dessa främst skulle beröra gärningsmännen och sekundärt 

även beröra de handlingar de utfört. Resultatet ledde till ett urval på totalt 22 artiklar, 11 

vardera för Breivik respektive Kouachi. Efter att ha läst igenom artiklarna noggrannare 

gallrades ytterligare 3 artiklar bort – vilket gav 19 artiklar, 10 för Breivik samt 9 för Kouachi.  

 

http://www.nwt.se/
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Tabell 1: Antal artiklar 

 SvD AB NWT Totalt 

Breivik 4 4 2 10 

Kouachi 3 4 2 9 

Totalt 7 8 4 19 

 

Artiklarna som valdes utgörs av ledare, reportage och krönikor. Vid studiens början var målet 

att endast använda ledar- och debattartiklar under perioden en vecka efter respektive 

terrordåd. Då den sökningen gav väldigt få träffar valdes därför att utöka urvalet till det som 

ovan har beskrivits. Det slutgiltiga urvalet består av 5 ledarsidor (3 för Breivik, 2 för 

Kouachi), 11 reportage (5 för Breivik, 6 för Kouachi) samt 3 krönikor (2 för Breivik, 1 för 

Kouachi).  

 

5.3.2 Analytiska redskap 

Genom användningen av begreppet modalitet undersöks påståendegraderna i den empiri som 

analyseras, alltså hur starkt ett påstående är. Graden av säkerhet (affinitet) i uttalanden 

undersöks där exempelvis påståendet ”de är dumma” ger en hög affinitet medan påståendet 

”de kanske är lite dumma” ger en lägre affinitet. Genom modalisering kan påståenden 

framställas som objektiva sanningar. Winther Jørgensen och Phillips talar om att massmedia 

ofta använder sig av kategoriska modaliteter som speglar och främjar massmedias auktoritet. 

Detta genom användning av objektiva istället för subjektiva modaliteter (exempelvis genom 

att säga ”den är omodern” istället för att säga ”vi tycker att den är omodern”) (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000, s. 87f). 

Transitivitet används för att analysera hur vissa händelser och processer sammankopplas 

(alternativt inte sammankopplas) med objekt och subjekt samt de konsekvenser olika former 

av framställning kan medföra. Winther Jørgensen och Phillips menar att det genom 

transitivitet kan tydliggöras hur aktörer kan bli framställda som ansvarsfria från vissa 

handlingar, då fokus läggs på konsekvenser och inte de handlingar som lett fram till detta. 

Exempel på detta kan vara framställningen ”tio socionomer har avskedats” som är en passiv 

form och inte nämner en agent, vem det var som avskedade. Framställningen framstår snarare 

som någonting som bara skett utan en ansvarig agent och vikten läggs istället på effekterna 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 87).  
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Winther Jørgensen och Phillips beskriver diskursordning som ett socialt fält där olika 

diskurser samtidigt försöker etablera sig, och där det därför finns en potential för en diskursiv 

kamp (2000, s. 64). Författarna beskriver vidare hur Fairclough menar att kommunikativa 

händelser och diskursordningar har ett dialektiskt förhållande. Med detta menas att 

kommunikativa händelser, exempelvis en nyhetsartikel, kan reproducera en diskursiv ordning 

men också förändra den diskursiva ordningen genom användning av kreativare språkbruk. 

Diskursordningar formar och formas alltså av olika former av språkbruk (Ibid, s. 76f). 

Winther Jørgensen och Phillips talar om vikten av att analysera en diskursordnings förankring 

då diskurser och diskursordningar inte bara är något som finns till. I denna studie blir det av 

vikt att analysera vilka diskurser som är dominerande, om det finns någon eventuell konflikt 

mellan diskurser samt om de aktuella diskurserna är eniga om vissa självklarheter (Ibid, s. 

134f).       

Vid analyser av diskursiva praktiker talar Winther Jørgensen och Phillips (2000) om att 

Fairclough inriktar sig på en lingvistisk utgångspunkt i de konkreta texterna varpå han 

identifierar vilka diskurser texterna bygger på – interdiskursivitet - för att sedan titta på hur 

texterna i fråga bygger på andra texter - intertextualitet. Winther Jørgensen och Phillips talar 

om hög interdiskursivitet där en text som hör ihop med förändring genom att använda sig av 

flera olika sorters diskurser, såväl traditionella som nyskapande, kan bidra till en samhällelig 

förändring. Med låg interdiskursivitet menar Winther Jørgensen och Phillips att en text 

använder sig mest av reproduktion genom att endast artikulera akademiska diskurser på ett 

konventionellt sätt och därmed vidmakthålla den traditionella diskursordningen (2000, s. 85f). 

 

5.3.3 Bearbetning av material 

Efter att empirin inhämtats blev det första steget att noggrant läsa igenom artiklarna och 

stryka under de delar som ansågs utmärkande sett till studiens syfte och frågeställningar. 

Angående bilder i artiklarna har ingen bildanalys genomförts, dock har bilderna räknats med i 

kontexten då bildmotivets betydelse beaktats i relation till artiklarna. Efter detta lästes 

artiklarna igenom igen och färgkodning användes för att i texten urskilja var de olika 

analysverktygen var applicerbara. De första fyra artiklarna analyserade vi var för sig, för att 

sedan jämföra våra resultat. Detta för att öka studiens validitet och reliabilitet. Då våra 

analyser överensstämde fortsatte vi sedan med att tillsammans analysera resten av artiklarna. 

Efter att alla artiklar hade analyserats utifrån verktygen utarbetades olika övergripande teman 

som återfinns i resultat och analys (se avsnitt 6).  
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5.4 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

5.4.1 Validitet 

Validitet handlar om en studie undersöker det som studien på den teoretiska nivån påstår att 

den undersöker, att teori stämmer överens med hur forskaren har gått tillväga och på så sätt de 

resultat som kommit därav. Intern validitet åsyftar att de slutsatser som dras ska vara 

välgrundade trots att det många gånger endast är ett begränsat antal analysenheter som 

studeras. Extern validitet åsyftar möjligheterna att generalisera studiens slutsatser till någon 

form av större population, alternativt till en annan kontext (Esaiasson et al, 2012, s. 57f). Vid 

kvalitativa studier handlar validitet vidare om studien svarar på de frågor som ställs. I detta 

avseende spelar även teoretiska ställningstaganden roll (Bergström & Boréus, 2012, s. 41). 

Då studien ställer frågor om samhällsvetenskapliga fenomen innebär detta att vi som forskare 

inte kan vara helt objektiva utan är med och konstruerar vårt studieobjekt där den egna 

förförståelsen kan påverka de svar som ges på de frågor som ställts. Därav är det av vikt i en 

studie som denna att vid validitetsfrågor inte endast beakta de verktyg en använder utan också 

den förförståelse vi som forskare har med oss in i studien (Bergström & Boréus, 2012, s. 41f). 

Detta är en faktor som kan påverka denna studies validitet, dock har en strävan varit att 

förhålla oss objektiva kring analysen av det empiriska materialet (se vidare avsnitt 5.5).  

 

5.4.2 Reliabilitet 

Reliabilitet handlar bland annat om studiens resultat skulle bli annorlunda ifall andra forskare 

hade utfört samma studie (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 263). Om samma resultat skulle 

uppnås av andra forskare andra forskare innehar studien en hög intersubjektivitet. I kvalitativa 

studier blir reliabilitet en fråga om att eliminera felkällor genom att beakta en noggrannhet  

(Bergström & Boréus, 2012, s. 42).  Eftersom vi går in i denna studie med förförståelse, en 

grad av subjektivitet, kan detta påverka studiens reliabilitet och resultat. Risken finns alltså att 

resultatet skulle kunna bli annorlunda om andra forskare hade utfört samma studie. Därav har 

vi försökt vara så tydliga och transparenta som möjligt genom studien för att öka möjligheten 

att kunna bedöma rimligheten av tolkningarna som görs. Detta genom att exempelvis kunna 

urskilja vad som är våra egna tolkningar och vad dessa i sådana fall grundar sig i.  

En kritik mot diskursanalytiska studier är att slutsatserna är svårförståeliga på grund av 

bristande genomlysning. För att öka intersubjektiviteten i studien har genomgående 
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förklaringar försökt göras till studiens tillvägagångssätt och hur slutsatser dragits. Att 

motivera tolkningar är viktigt i kritisk diskursanalys då forskarens uppgift är att studera 

diskursers funktion i sociala sammanhang, vilket kan innebära att tolkningar kan vara mer 

eller mindre adekvata. Forskningsproblemet ska inte utgå från forskarens egen upplevelse av 

diskursen utan ska ses som ett fenomen som kan förstås intersubjektivt. Därav har 

genomgående försökts att grundligt redogöra för studiens tillvägagångssätt och därmed nå de 

viktiga kraven på intersubjektivitet och noggrannhet vilket ökar sannolikheten att andra 

forskare skulle kunna nå samma resultat (Bergström & Boréus, 2012, s. 406). Användningen 

av citat vid tolkningarna av vårt empiriska material i studien syftar till att öka 

intersubjektiviteten då det sannolikt ökar möjligheten för läsaren att kunna återskapa de 

procedurer som gjorts i analysen för att kunna dra slutsatser (Ibid, s. 43). 

 

5.4.3 Generaliserbarhet 

Studien inriktar sig på en analytisk generalisering som menar att forskaren överlägger ifall 

resultatet från studien kan tillämpas i andra sammanhang som är liknande de sammanhang 

som råder i den egna studien (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 282). Genom noggrannhet och 

tydlighet gällande tillvägagångssätt i vår forskningsprocess ökar möjligheten att bedöma om 

resultatet kan generaliseras till andra situationer (jmfr Kvale & Brinkmann, 2009, s. 283).  

När människor uttrycker sig i text eller tal kan detta ses som komponenter av en diskurs 

genom att dessa tankar blir delaktiga i att konstruera ett fenomen på ett visst sätt. Tal och text 

kan på detta sätt bidra till att måla upp generella bilder av ett specifikt fenomen (Burr, 2003, s. 

66). På detta sätt kan föreställningar om muslimer respektive icke-muslimer som framkommer 

av empirin i denna studie ses som speglingar av uppfattningar om dessa grupper även i andra, 

likartade kontexter – åtminstone vid tidpunkten då respektive terrordåd begicks.  

 

 5.5 Etiska aspekter 

Bryman talar om hur värderingar kan påverka samhällsvetenskapliga studier. Värderingar 

speglar forskarens personliga åsikter eller känslor och Bryman talar om att forskning inte kan 

vara helt fri från personliga åsikter och förutfattade meningar. Värderingar och förutfattade 

meningar kan dyka upp när som helst under en forskningsprocess och bidrar till ett 

störningsmoment (Bryman, 2011, s. 43f). Vidare beskriver Winther Jørgensen och Philips 

svårigheten med att undersöka diskurser som en själv står nära eller har åsikter om. I detta fall 
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är det väldigt viktigt att försöka ha en vägg mellan sin egen kunskap och analysen, för att inte 

låta ens egna värderingar påverka denna (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 28). Som 

författare av denna studie har en medvetenhet funnits kring svårigheten att förhålla sig helt 

objektiv till sin forskning – vilket kan ha påverkat resultatet. Dock har denna ”vägg” försökt 

upprätthållas, exempelvis genom att vi som författare analyserat artiklar var för sig för att 

sedan jämföra resultaten vi urskilt (se avsnitt 5.3.3).  

Focault påpekar, skriver Winther Jørgensen och Phillips, att en sanning är omöjlig att nå – 

eftersom en inte kan yttra sig från en position utanför diskursen (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000, s. 21). I fallet med denna studie innebär detta att vi som forskare själva är 

delaktiga i skapandet av diskursen kring muslimer och icke-muslimer eftersom det är omöjligt 

för oss som forskare att inta en position utanför diskursen. Denna studie utger sig dock inte 

för att hitta en sanning, vilket även socialkonstruktionismen menar är omöjligt (se avsnitt 4.1), 

utan syftar istället till att se de diskurser som finns i media gällande konstruktionen av 

muslimer och icke-muslimer i samband med de två terrordåd som studien inriktar sig på.  

 

5.6 Metodsummering 

Winther Jørgensen och Phillips beskriver att diskursanalys bygger på ett 

socialkonstruktioniskt förhållningssätt som menar att verkligheten skapas socialt och att 

sanningar produceras via diskursiva krafter. En fråga som kan komma upp då är: hur ska en 

som forskare förhålla sig till den ”sanning” som en arbetar fram i sin studie? Varför ska denna 

studie anses ge en bättre representation av världen jämfört med andra representationer? Denna 

typ av problematik är gemensam för alla socialkonstruktionistiska angreppssätt. Genom att 

anta en specifik position påverkar detta vad en som forskare observerar samt de resultat som 

härleds därifrån (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 78f). Som forskare i denna studie har 

vi ställt oss frågor kring huruvida vår version av verkligheten kan vara mer relevant än någon 

annans, samt hur vi som forskare eventuellt bidrar till att konstruera och reproducera diskurser 

genom de beskrivningar vi gör. Artikelförfattarna till vår empiri beskriver bilder av 

verkligheten som kan vara subjektiva och därmed kan studien inte utge sig för att beskriva en 

objektiv verklighet. Som tidigare nämnts är dock detta inte diskursanalysens uppgift. Det som 

därför har varit relevant för analysen i denna studie är snarare vad som faktiskt har skrivits 

samt vilka eventuella konsekvenser inom den sociala praktiken detta kan ge (se avsnitt 5.1).  
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6. Resultat och analys 

Nedan redogörs för studiens resultat och analys, uppdelat i olika teman som framkommit vid 

bearbetningen av empirin. Dessa resultat är de som ansågs som mest framträdande och 

återkommande i artiklarna och har därför ansetts som mest representativa för de diskurser som 

undersökts.  

 

6.1 Olikheter i framställningarna av gärningsmännen 

Ett resultat som kunnat urskiljas gällande modalitet är hur påståenden, och påståendegrader 

(affinitet), skiljer sig i beskrivningarna av både dåden och gärningsmännen. Gällande båda 

terrordåden är affiniteten ofta hög, dock tenderar dessa starka påståenden att användas på 

olika sätt. Ett exempel med Breivik är från ett reportage i Svenska Dagbladet om hans 

bakgrund och hemkvarter, där affinitet används för att påstå att Breivik lider av någon psykisk 

åkomma. 

”Samtidigt förblir Anders Behring Breivik ett mysterium. Att han lider av någon form av 

störning råder det ingen tvekan om.” (Pelling, 2011, 31 juli). 

Påståendet ovan har en hög affinitet genom att det framstår som en obestridlig sanning att 

Breivik har påverkats av mental instabilitet. Sett till Powell (2011) speglar detta mönstret 

kring terrordåd i USA, där dåd som utförts av icke-muslimer beskrevs som en följd av en 

gärningsman med psykiska problem. Powell (2011) beskriver att detta inte är fallet med 

muslimer då de sammankopplas med extremistgrupper och motiv som är grundade i religion. 

Ett exempel på detta finner vi i en artikel från Aftonbladet. 

”Småkriminella som blev radikala. Bröderna Kouachi som utpekas för massakern i Paris 

beskrivs som medvetna fanatiker.” (Peruzzi, 2015, 10 januari). 

I citatet ovan urskiljs en hög affinitet i första meningen, där tidningen skriver att de ”blev” 

radikala. I den andra meningen används orden ”beskrivs som” vilket ger en lägre affinitet. Det 

finns en kontrast i den här beskrivningen, jämfört med den ovan som beskrev Breivik, i det 

faktum att bröderna Kouachi beskrivs som individer med full kontroll – medvetna – över det 
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de har gjort, samt att de beskrivs som fanatiker vilket kan tänkas ha negativa anspelningar då 

fanatism beskrivs enligt Nationalencyklopedin som en nedsättande benämning på exempelvis 

religiösa riktningar (NE, 2015).  

Ett annat exempel på hög affinitet hittas i en artikel från Nya Wermlands-Tidningen där en 

ledarsida diskuterar vem skulden ska läggas på för Breiviks handlingar. 

”Breivik har kallat sig ”kristen” och ”kulturkonservativ” men det finns inget vare sig kristet 

eller konservativt med hans åsikter eller i hans handlande. En sann kristen visar 

medmänsklighet och respekterar människovärdets okränkbarhet – Breivik mejade ner över 80 

oskyldiga barn och ungdomar. Politiskt är han en politisk revolutionär, fjärran från vad 

konservatism står för.” (Nya Wermlands-Tidningen, 2011, 25 juli).  

Citatet ovan ses som intressant av flera orsaker. Valet att sätta ordet kristen inom 

citationstecken gör det tydligt att skribenten anser att Breivik inte är att anse som en sann 

kristen, baserat på hans handlingar och tankar. Ett tydligt avståndstagande finns i citatet där 

Breivik och kristendomen tydligt särskiljs. Det finns också en hög affinitet då uttalandet inte 

lämnar utrymme för några andra tolkningar – exempelvis ”det finns inget kristet med (…)”. I 

citatet nedan, som är en del av en artikel som beskriver samhällets känslor efter terrordådet i 

Paris, framträder en tydlig skillnad. Avståndstagandet mellan gärningsman och religion är här 

att betrakta som obefintligt. 

”Den beklagansvärda och bistra sanningen är att vi bara väntat på att något liknande skulle 

inträffa i takt med radikaliseringen av islamister i både väst men också i länder som Syrien 

och Irak, där den så kallade Islamiska Staten lockar anhängare samtidigt som den terroriserar 

och mördar oliktänkande.” (Nya Wermlands-Tidningen, 2015, 7 januari). 

Affiniteten här är också hög, ”bistra sanningen”, men istället för att ett starkt påstående skiljer 

gärningsmannen från sin religion används här ett starkt påstående för att sammankoppla 

gärningsmän och religion, som om de vore oskiljaktiga. Noterbart är beskrivningen ”den så 

kallade Islamiska Staten” som för tankarna till fallet med ”kristen” i citatet angående Breivik. 

Detta är en likhet som dock endast begränsas till detta citat. Transitivitet kan här också vara 
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användbart för att se hur bröderna Kouachi kopplas till en större process, en radikalisering av 

islamister som innebär ett hot mot västvärlden. Ett sorts orientalistiskt mönster kan urskiljas 

där islam ställs upp som hotfullt mot västvärlden och kan liknas vid Said som menar att islam 

genom historien har setts som ett hot mot västvärlden (1997, s. 4f). Citatet ovan beskriver 

även en hotfull process mot oliktänkande, vilket kan tolkas som västvärlden. Genomgående i 

hela artikeln är också ord som ”vi”, ”våra”, ”oss” och ”de” vanligt förekommande vilket för 

tankarna till ett ”vi och dom-tänk”. Detta blir väldigt tydligt i slutet av artikeln. 

”Därför var onsdagens attack en attack inte bara mot en fransk satirtidning och tolv personer – 

det var också en attack mot hela vårt fria, öppna och toleranta västerländska samhälle. Om 

detta är bara terroristerna alltför väl medvetna. Det är därför de hatar oss. De kan inte tolerera 

och acceptera en annan ordning än den slutna och repressiva. De vill skrämma oss till tystnad 

och undfallenhet. ” (Nya Wermlands-Tidningen, 2015, 7 januari). 

 

6.1.1 Individ kontra kollektiv 

Ett resultat som studien urskilt är en diskursiv skillnad kring hur det i artiklarna talas om 

ansvaret för respektive terrordåd. Det råder en skillnad i uttalanden kring vem som bär 

ansvaret samt vem som har innehaft motivet. I Breiviks fall finns en tendens att skuldbelägga 

honom som individ, samtidigt som ett avståndstagande tas mellan handlingar och religion (se 

avsnitt 6.2), medan i fallet med bröderna Kouachi kopplas handlingarna till en större process.    

”Mycket tyder på att Anders Behring Breivik haft högerextrema åsikter som drivit honom i en 

egen upplevd kamp mot ett samhälle som inte tog hotet om ett förfall av den västerländska 

kulturen på allvar.” (Balksjö, 2011, 24 juli). 

Citatet ovan exemplifierar hur Breivik beskrivs som en individ, förandes en egen kamp mot 

samhället, orelaterad till andra personer eller grupper. Affiniteten i påståendet att Breivik 

driver en egen kamp anses vara hög i citatet, samtidigt som affiniteten att Breivik har 

högerextrema åsikter inte är att anse som lika hög. Detta trots att det i artikeln framkommer 

flera konkreta bevis på att han fört högerextrema åsikter i exempelvis flera olika nätforum. 
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Detta står i kontrast till hur skulden för bröderna Kouachis handlingar läggs vidare än till de 

som individer, vilket exemplifieras med citatet nedan. 

”Och bara för att terroristerna från attackerna mot Charlie Hebdo i Frankrike nu av allt att 

döma är över så innebär det inte att den vidare kampen är över. Tvärtom är det tyvärr på det 

viset att vi nog kan vänta oss fler attacker i framtiden.” (Nya Wermlands-Tidningen, 2015, 10 

januari). 

Citatet ovan har en stark koppling mellan gärningsmännen och deras handlingar, men trots att 

gärningsmännen är döda menar artikelförfattaren att det alltjämt finns ett framtida hot som 

ligger kvar. Där Breivik sågs som en agent i en egen kamp ses bröderna Kouachi som en del 

av en större sådan, där de är en del av ett större kollektiv. Ett kollektiv som i framtiden 

fortfarande utgör ett hot. I detta uttalande finns även en hög affinitet – ”innebär det inte att 

den vidare kampen är över”. Kontrasten blir tydlig med det faktum att Breivik fortfarande 

lever och har spridit sina åsikter som fått stor uppmärksamhet men ändå beskrivs inte 

mottagarna för, och sympatisörerna med, Breiviks tankar som ett kollektiv eller framtida hot. 

Vilka som utgör medlemmar i det större kollektiv som bröderna Kouachi antyds tillhöra 

klargörs ej - dock tar artikeln upp flera exempel på vad som anses vara liknande terrordåd, där 

attacken mot Jyllands-Posten och attacken mot WTC nämns samt länder som Afghanistan, 

Irak och grupper som Islamiska Staten samt al-Qaida. Alla dessa kopplingar har på något sätt 

kopplingar till islam. 

”Det var Anders Behring Breivik som hänsynslöst sprängde bomben i centrala Oslo och 

massakrerade ungdomar på Utøya. Det är han som bär skulden. Han är ansvarig för sina 

avskyvärda handlingar, och har också erkänt det.” (Nya Wermlands-Tidningen, 2011, 26 juli). 

Detta citat samstämmer med den diskurs som studien urskilt kring Breivik, han bär ensam 

skulden och är helt själv ansvarig.  Påståendet har också en hög affinitet då kopplingen mellan 

honom som individ och de handlingar han utfört är tydlig. Här görs ingen koppling till en 

större process eller ett större kollektiv som antas dela de åsikter han har. För att ytterligare 

visa på resultat som påvisar kontrasten mellan individuell och kollektiv koppling följer ett 

citat från Aftonbladet ur en artikel som beskriver bröderna Kouachi. 
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”(…) var Said en trogen besökare på hans bönestunder. – Vanligtvis kom han sent till bönen 

och gick direkt när den var över, säger imamen Abdul-Hamid al-Khalifa till AP. Båda 

bröderna uppges ha rest till Syrien, skriver Le Point. En anonym poliskälla beskriver enligt 

tidningen dem som ”småkriminella som blev radikala”. Igår kom fler uppgifter om bröderna 

som misstänkts ha genomfört det kallblodiga terrordådet.” (Eriksson, Frändén & Peruzzi, 

2015, 9 januari). 

En fråga relaterat till citatet ovan är varför det faktum att Said hade besökt en moské samt rest 

till Syrien tas upp i artikeln och sedan lämnas okommenterat? I artikeln nämns ingenting om 

vad Said gjorde i Syrien och på vilket sätt detta är relevant i koppling till terrordådet. Om det 

funnits konkreta bevis på att hans resa var i direkt koppling till det genomförda terrordådet, 

skulle exempelvis detta kunna anses relevant för artikeln att ta upp. Dock, som nämnts, tas 

inga sådana här bevis upp i artikeln. Då Saids besök i moskén samt resa till Syrien nämns i 

relation till ”det kallblodiga terrordådet” skulle det kunna tänkas att läsare ser en transitivitet, 

en koppling, mellan dessa händelser. Ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv skulle detta 

kunna ge konsekvenser, då människor som läser detta kan påverkas i tanke- och handlingssätt 

(Bergström & Boréus, 2012, s. 17). Med det socialkonstruktionistiska perspektivet som menar 

att språket är medkonstruktör till våra tankar och handlingar, värderingar samt hur vi 

kategoriserar saker kan citatet ovan och det mönster som beskrivits i detta avsnitt ge 

konsekvenser (Burr, 2003, s. 7f). Citatet använder sig av ord som ”bönestunder” och 

”imamen” vilka kan kopplas till islam som religion. Då läsare av denna text ser dessa ord så 

nära ”det kallblodiga terrordådet” skulle detta, enligt socialkonstruktionismen, kunna bidra till 

att människor påverkas till att göra liknande kopplingar själva, då språket konstruerar vår 

värld vilket kan ha praktiska sociala konsekvenser (Ibid, s. 62).  

 

6.1.2 Rubriksättning och bildval 

Under bearbetningen av det empiriska materialet låg inte fokus på att analysera 

rubriksättningar, dock har det uppmärksammats skillnader kring hur dessa ser ut – både 

mellan tidningar och mellan de två terrordåden och gärningsmännen som låg bakom dessa. 

Därav har det här avsnittet valts att inkluderas i denna studies resultat och analys. Gällande 

bilder har, som nämnts i avsnitt 5.3.3, ingen djupare analys av bilderna gjorts utan de bilder 

som finns i det empiriska materialet har enbart beaktats överskådligt för att kunna få ett 

helhetsintryck av artiklarna.  
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I Aftonbladets artiklar används ofta underrubriker, dels under huvudrubriker samt mellan 

stycken i texten. Exempel på dessa underrubriker i fallet med Breivik är ”Då: Speciell och 

enstöring – men populär hos tjejerna” (Victorzon, 2011, 24 juli),”Misstänkte mördaren bodde 

hos mamma” samt ”Kristen och singel” (Tagesson, Lindberg & Dawod, 2011, 23 juli). I fallet 

med bröderna Kouachi är exempel på Aftonbladets underrubriker ”Ville bli jihadist”, 

”Tränades av al-Qaida” (Peruzzi, 2015, 10 januari), ”Båda ska ha varit i Syrien” samt ”Bra att 

dö som martyr” (Eriksson, Frändén & Peruzzi, 2015, 9 januari).  

Ur underrubrikerna ovan gällande Breivik ges en individualiserad bild av honom i form av 

relationen till sin mamma, hans civilstatus och var ”populär hos tjejerna”. Vilken relevans det 

har att Breivik var populär hos tjejerna kan ifrågasättas, och underrubrikerna kan tänkas 

presentera en närmast åtråvärd bild av Breivik som individ. Bröderna Kouachi blir inte 

individualiserade på samma sätt, utan blir snarare kopplade till större grupper, som al-Qaida 

och ”jihadister”, vilket stämmer överensstämmer med Powells (2011) resultat kring 

amerikansk media (se avsnitt 3.4). Påståendet ”Ville bli jihadist” innehar en hög affinitet och 

genom modalisering blir detta påstående framställt som en objektiv sanning (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000, s. 87f). Enligt det socialkonstruktionistiska perspektivet existerar 

det inte en objektiv sanning utan folk skapar sig uppfattningar kring vad som är sant genom 

den omgivning de befinner sig i, där språket har en avgörande roll. Skapandet av sanningar 

påverkar i sin tur hur folk tänker och handlar – vilket kan ge sociala konsekvenser (Burr, 

2003, 6ff; 46f). Då Breivik idag sitter fängslad och bröderna Kouachi har dödats torde detta 

innebära att de som individer inte längre utgör ett direkt hot. Ur ett socialkonstruktionistiskt 

synsätt gör dock individualiseringen av Breivik och kopplingen mellan bröderna Kouachi till 

större grupper att ett större hot konstrueras – där bröderna Kouachi är en del av ett kollektiv 

som lever kvar och fortsatt är ett hot. Underrubriken ”Båda ska ha varit i Syrien” kan därav 

leda till en syn på Syrien som en del av detta kollektiv, som utgör ett hot, och kan tänkas 

påverka människors attityder till Syrien och dess medborgare. 

Aftonbladets underrubriker har valts då de tydligt påvisar en skillnad kring beskrivningen av 

Breivik och bröderna Kouachi samt är väldigt framträdande i artiklarna. Aftonbladet är också 

en av Sveriges största tidningar och når ut till många läsare. Då många människor, väldigt 

snabbt och lättillgängligt tar del av deras artiklar kan detta också innebära att läsarnas tanke- 

och handlingssätt påverkas (Bergström & Boréus, 2012, s. 17). Gällande Svenska Dagbladets 

och Nya Wermlands-Tidningens artiklar har rubriker inte använts på samma sätt, de är inte 

lika framträdande i artiklarna och tar inte upp lika mycket utrymme som i Aftonbladet. Med 
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detta i åtanke har endast jämförelse av Aftonbladets underrubriker gjorts. Gällande 

huvudrubriker tas inte dessa upp här då inga genomgående skillnader urskilts. 

Bilder har använts i alla tidningar, men på olika sätt. Aftonbladets artiklar använde sig ofta av 

stora bilder, ibland mer än halva sidor, samtidigt som Svenska Dagbladet och Nya 

Wermlands-Tidningen i regel använde sig av mindre bilder. I artiklarna rörande Breivik 

användes främst olika bilder på Breivik, både ensam och tillsammans med exempelvis 

klasskamrater samt familjemedlemmar, bilder på hans hembygd, skola som barn samt 

gymnasium. I artiklarna rörande bröderna Kouachi användes i särklass oftast varsitt så kallat 

”mug shot” (foto som tas av polisen vid exempelvis häktning). Andra bilder på bröderna finns 

ej med, undantaget foton från övervakningskameror under dådets genomförande. Som tidigare 

nämnts har ingen djupare bildanalys genomförts, men bildvalen visar ändå på ett mönster som 

till viss del stämmer överens med det ovan nämnda resultatet kring Aftonbladets 

underrubriker. Det vill säga, genom flertalet personliga bilder som visar på vem Breivik var 

som barn, ungdom och familjemedlem blir han framställd som en unik individ med en 

historia. Bröderna Kouachi framställs via bilderna endast som gärningsmän, förbrytare, trots 

att det torde finnas andra bilder på även dem, samt deras hem och familj. 

 

6.1.3 Hur ska dåden hanteras? 

I studien har det framkommit märkbara diskursiva skillnader gällande tankar kring hur 

samhället ska reagera till följd av respektive handlingar. I fallet med Breivik har en diskurs 

uppmärksammats där ett ansvarstagande måste tas av samhället, samtidigt som det politiska 

klimat som råder måste förändras. Ur en ledarsida från Aftonbladet kan ett exempel på denna 

diskurs hittas. 

”Anders Behring Breivik är ensam ansvarig för sina handlingar. Men de kan inte förstås om 

man inte också förstår det politiska klimat, i vilket de utförts, och som finns i både Norge och 

Sverige.” (Lindberg, 2011, 25 juli). 

Ur citatet kan en hög affinitet ses, där det uttrycks att en måste se till det politiska klimatet i 

samhället för att förstå varför Breivik utförde de handlingar han gjorde. Samtidigt som 

författaren påpekar att Breivik själv ska bära skulden finns en motsägelsefullhet i 

nästkommande mening där författaren påpekar att det politiska klimatet i samhället måste 
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studeras för att förstå det som hänt. Författaren fortsätter med att redogöra för samhällets 

ansvar i stycket efter. 

“Bästa sättet att hedra de som dog i fredagens terroristattack är att gemensamt ta ansvar för att 

förändra det politiska klimat som gjorde hatet möjligt.” (Lindberg, 2011, 25 juli). 

Här läggs än mer ansvar på samhället då författaren uttrycker samhällets roll i att gemensamt 

förhindra att något liknande ska kunna hända igen. En politisk diskurs blir här tydlig. Även i 

detta är affiniteten att anse som hög, påståendet framställs som det enda sättet - det bästa - att 

hantera situationen på. En diskursiv skillnad har alltså kunnat urskiljas mellan bröderna 

Kouachi och Breivik. Där det talas om samhällets ansvar och det politiska klimatet gällande 

Breivik, talas det om andra sätt att hantera situationen på gällande bröderna Kouachi.  

”För sådana fanatiker vill bara ha mer och de kommer aldrig att ge sig självmant. De måste 

bekämpas hårt och resolut.” (Nya Wermlands-Tidningen, 2015, 7 januari). 

Citatet ovan ger exempel på hur ansvaret läggs på en större grupp, ”sådana fanatiker”, och 

inte på det samhälle där dådet skedde. Det politiska klimatet berörs ej, inte heller ett kollektivt 

ansvar för en samhällsförändring – likt Breivik. Påståendet har en hög affinitet då dessa 

fanatiker ”måste bekämpas hårt och resolut”. Genomgående i artikeln nämns ”vi” och ”de” 

utan att egentligen definiera vilka ”vi” och ”de” är. Artikeln talar om ”islamister” och 

”islamiska terrorister” och nämner också att terrordådet var ”en attack mot hela vårt fria, 

öppna och toleranta västerländska samhälle” (Nya Wermlands-Tidningen, 2015, 7 januari). 

Sammantaget förs tankarna till ett orientalistiskt perspektiv, där ”de” – ”islamister” – ses som 

ett hot mot ”oss” – västerlandet. Ett annat citat från artikeln som visar på hur en uppdelning 

görs mellan ”vi” och ”dom” följer nedan.  

”Det är därför de hatar oss. De kan inte tolerera och acceptera en annan ordning än den slutna 

och repressiva.” (Nya Wermlands-Tidningen, 2015, 7 januari). 
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En grundläggande dogm inom orientalismen, enligt Said, är att skillnad görs mellan 

Occidenten och Orienten där det senare beskrivs och tilldelas negativa karaktärsdrag (2000, s. 

445). Citatet ovan tydliggör ett liknande mönster där ”oss” – Occidenten – framställs som 

öppna och toleranta samtidigt som Orienten beskrivs som slutna och repressiva. En stark 

motsättning beskrivs också, med en hög affinitet, där ”de hatar oss”. Tidigt i artikeln nämns, 

som ovan sagts, ord som ”islamister” samt ”islamistiska terrorister” men dessa ord ersätts 

sedan i stor grad med ord som ”vi”, ”oss” och ”de” – där ”de” kopplas starkt till religion – 

islam. En artikel tre dagar senare från samma tidning visar också på ett tydligt sätt en 

diskursiv skillnad gällande åsikter kring hur samhället ska hantera händelserna. 

”För ytterst kan bara den här sortens terrorism bara bekämpas med polisiära och militära 

medel. Att tro annat är att hemfalla åt önsketänkande.” (Nya Wermlands-Tidningen, 2015, 10 

januari). 

Citatet ovan styrker motsättningen som tagits upp ovan, där en militär och polisiär kamp 

målas upp för att bekämpa ”den här sortens terrorism”. En nästan uppviglande ton kan 

urskiljas i citatet. Sammanfattningsvis ses en relativt låg transitivitet främst i citaten gällande 

bröderna Kouachi som individer, agenten byts ofta från bröderna Kouachi till ett ”de”, ett 

kollektiv. I Breiviks fall är transitiviteten högre då han som individ i högre grad kopplas till de 

handlingar som utförts, och beskrivs exempelvis som ”ensam ansvarig för sina handlingar” 

(Lindberg, 2011, 25 juli).. Detta är inte fallet med bröderna Kouachi. Både kring påståenden 

kring Breivik och bröderna Kouachi är affiniteten att anse som hög, men i Breiviks fall 

handlar påståendena i hög grad om att samhället och det politiska klimatet måste ta ett ansvar, 

medan i fallet med bröderna Kouachi har påståendena en mer hård ton. I flera artiklar 

framkommer också information om starka reaktioner i samhället mot muslimer och moskéer, 

exempelvis bombhot mot en moské i Göteborg (Delling & Mächs, 2015, 11 januari). 

 

6.2 Gemensamma drag i framställningarna av gärningsmännen 

Överlag har det i denna studie varit svårare att urskilja likheter i framställningar av 

gärningsmännen jämfört med olikheter. Om detta har att göra med skillnad i gärningsmännens 

ideologier, ursprung, motiv eller det faktum att Breivik till skillnad från bröderna Kouachi 

lever kan vi endast spekulera om, dock utger sig denna studie inte för att besvara varför 

framställningarna ser ut som de gör. Vi kan endast presentera dessa likheter och skillnader 
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och därigenom konstatera att det förefaller finnas mer olikheter än skillnader i just det 

empiriska material studien använder sig av. Där skillnaderna ofta funnits genomgående i flera 

artiklar och tidningar har likheterna visat sig vara av mer enstaka och specifik karaktär. Ett 

gemensamt mönster är dock att båda terrordåden genomgående fördömts och har setts som 

fruktansvärda handlingar. En liknelse som urskilts är i två artiklar från Svenska Dagbladet. 

Flera artiklar i olika tidningar refererar till tv-klipp och telefonsamtal med bröderna Kouachi 

där det uppges att de har sagt att de vill dö som martyrer. Ett exempel hittas i en krönika från 

Svenska Dagbladet. 

”Men redan i ett klipp från fransk tv från 2005 talar Chérif Kouachi om att det är skrivet i 

koranen att det är bra att dö som martyr.” (Delling & Mächs, 2015, 11 januari). 

Samma tidning har i en krönika kopplat Breivik till ett martyrskap. 

”Terrorister oavsett färg, kön, ideologi, trosinriktning, strävar efter de politiska idealens 

renhet med samma lidelse. De ser sig själva som martyrer som riskerar livet i sin åberopan av 

ett tillstånd där människorna var hela och autentiska. De söker samma gemenskapskänsla.” 

(Can, 2011, 25 juli). 

En annan likhet hittas i två av Aftonbladets artiklar och handlar om hur personer ur 

gärningsmännens närhet beskriver dessa. Liknelsen som hittats handlar om hur 

gärningsmännen beskrivs med positiva ordalag. Det första exemplet är en artikel om Breivik 

där tidningen använder sig av uttalanden från före detta klasskompisar. 

” – (…) och om jag ska beteckna honom som något, så är det stillsam och skötsam i skolan, 

säger klasskamraten Ane till VG.” (Victorzon, 2011, 24 juli). 

Ur en annan artikel från samma tidning används ett uttalande från en granne för att beskriva 

bröderna Kouachi med positiva ordalag. 
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” – Han hjälpte alltid äldre kvinnor med deras matvaror, säger Badday enligt Daily Mail.” 

(Peruzzi, 2015, 10 januari).  

Grannar eller bekanta i gärningsmännens liv används i båda citaten för att beskriva 

gärningsmännen på ett positivt sätt. Som ovan nämnts har likheterna visat sig vara mer 

sporadiska än olikheterna, vilket även är fallet här då Breivik i större grad än bröderna 

Kouachi beskrivs med positiva ordalag av folk i deras omgivning. 

Som ovan nämnts har det varit svårt att i studien urskilja gemensamma drag i 

framställningarna av gärningsmännen samtidigt som olikheter varit mer framträdande. Detta 

ses dock som ett resultat i sig – att det förefaller finnas stora olikheter, och brist på likheter, i 

de framställningar som gjorts av dessa gärningsmän. Under avsnitt 6.4 (Social praktik) förs 

analytiska resonemang kring huruvida dessa skillnader skulle kunna ge konsekvenser i en 

social kontext. 

  

6.3 Framträdande diskurser 

Framträdande diskurser som artiklarna om Breivik bygger på är framför allt en 

utvecklingspsykopatologisk diskurs samt en politisk diskurs. Genomgående i artiklarna talas 

det exempelvis om Breiviks psykologiska tillstånd, att han var ensam samt hur hans barndom 

varit. Flera artikelförfattare tar upp uttalanden från hans gamla klasskamrater, grannar och 

bekanta för att kunna beskriva och få en bild av vem personen Anders Behring Breivik är och 

hur han blivit på detta sätt - både text samt bilder ges stort utrymme till detta i flertalet av 

artiklarna. Ett exempel som visar på denna diskurs hittas i ett längre reportage från Svenska 

Dagbladet, vid namn ”Bortom idyllen”, där författaren besöker olika platser och miljöer från 

Breiviks liv och pratar med folk som träffat honom kring vem Breivik var. Den politiska 

diskursen visar sig främst, som redan diskuterats i avsnitt 6.1.3, genom att förespråka en 

öppen debatt och ett gemensamt ansvar för att genom samhällsförändringar förhindra att 

något liknande skulle kunna hända igen (Pelling, 2011, 31 juli). Dessa två diskurser, 

socialpsykopatologisk och politisk, utgör alltså de dominerande inom diskursordningen, och 

reproducerar en sorts självklarhet att Breivik står ensam ansvarig för sina handlingar samt att 

samhället måste ta ansvar för en förändring av det politiska klimatet. Dock finns det diskurser 

som utmanar diskursordningen, exempel på detta hittar vi Cans artikel från Svenska 
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Dagbladet. Författaren resonerar kring att Breivik inte är ensam med sina tankar, och likställer 

dessa med andra extremisters – oavsett religion, etnicitet och ideologi. 

”De söker samma gemenskapskänsla. De drivs av samma moraliska ofelbarhet, samma 

frälsningsiver, och de är lika skuldtyngda.” (Can, 2011, 25 juli). 

Olikt majoriteten av uttalanden och påståenden kring Breivik i denna studies empiriska 

material framställer Can inte Breivik som en unik person och företeelse, utan snarare som en i 

mängden av extremister. Detta blir särskilt tydligt med ett annat citat från samma text. 

”Anders Behring Breivik är spegelbilden av den shariavurmande islamisten.” (Can, 2011, 25 

juli). 

Breivik blir här, med hög affinitet, direkt jämförd och likställd med ”shariavurmande 

islamister”, något som kan ses som en nyskapande diskurs som utmanar de dominerande inom 

diskursordningen. Socialkonstruktionismen menar att det inte finns en objektiv sanning (Burr, 

2003, s. 6f). Eftersom språk och text påverkar människors sätt att tänka och handla kan de 

rådande diskurserna medföra att människor själva tolkar detta som en objektiv sanning. Om 

detta utmanas, som här, kan dock denna ”sanning” ifrågasättas och förändras.    

Där diskursen kring Breivik talade om honom i relation till hans miljö, förefaller en 

dominerande diskurs kring bröderna Kouachi vara att relatera dem till islam och personer som 

är kopplade till islam. Detta sker både när det finns mer eller mindre konkreta bevis, 

exempelvis videoupptagningar, men det finns också en tendens att koppla bröderna Kouachi 

till islam som religion även då det inte förefaller ha någon betydelse eller relevans. Exempel 

på detta hittas i en artikel från Svenska Dagbladet. 

”När Cherif Kouachi greps 2005 ska de ha bott tillsammans i Paris, inhyst hos en man som 

konverterat till islam.” (Mannerfelt Agneskog, 2015, 9 januari).  
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Att denna man, som de båda bröderna en tid var inneboende hos konverterat till islam tycks 

här inte ha någon relevans. Om mannen exempelvis varit aktiv i något slags terrornätverk eller 

om det var en utan sådana kopplingar överhuvudtaget framkommer inte på något vis – 

kontexten förklaras inte. Dock görs en koppling till islam – vilket är ett mönster som 

genomgående återkommer i majoriteten av artiklarna. Ett annat exempel som faller inom 

samma mönster hittas i en artikel från Aftonbladet som gör en beskrivning av bröderna 

Kouachi. 

”Den yngre brodern började delta i böner, odla skägg och titta på jihadistfilmer, skriver Daily  

Mail.” (Peruzzi, 2015, 10 januari). 

En fråga vi ställt oss angående ovanstående citat handlar om vad en ”jihadistfilm” är. Oavsett 

vad det är för någonting (vilket inte beskrivs i artikeln), och om det ger en konkret koppling 

till någon form av extremism, torde det faktum att han deltog i böner och odlade skägg inte ha 

ett kausalt samband med att han kollat på ”jihadistfilmer”. Dock läggs detta upp som ett 

kausalt samband, det finns en hög transitivitet i citatet, som kopplar Chérif till 

”jihadistfilmer”, där deltagande i böner och skäggodlande framställs som en del av detta 

förlopp.  

Den diskursiva kampen i diskursordningen kring bröderna Kouachi förefaller vara mindre än 

den kring Breivik, inga eventuella konflikter har kunnat urskiljas. Artiklarna gällande 

bröderna Kouachi i denna studies empiri bygger alla sina texter baserade på denna diskurs och 

tycks därav eniga i att koppla gärningsmännen till islam och andra utövare av islam. Gällande 

bröderna Kouachi framträder alltså en låg interdiskursivitet, då väldigt få diskurser ryms inom 

diskursordningen – och de som finns tenderar att endast reproducera de tankesätt som redan 

finns. I fallet med Breivik finns fler diskurser inom diskursordningen som tenderar att 

förespråka en samhällelig förändring, samtidigt som uttryck för diskurser som utmanar de 

dominerande diskurserna finns, men är att se som få – exempelvis Can (2011). Även i fallet 

med Breivik är det alltså en relativt låg interdiskursivitet, som dock är att anse som högre än 

fallet med bröderna Kouachi. 
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6.3.1 Intertextualitet

Artiklarna kring båda terrordåden bygger sin text på en lång rad av andra texter. I Breiviks fall 

handlar detta mycket om hans egna inlägg på olika sociala medier (exempelvis Twitter, 

Facebook och hans egen blogg), hans manifest samt olika internetforum. Mest förekommande 

intertextuella källor gällande bröderna Kouachi-artiklarna är domstolshandlingar, franska 

tidningar, amerikanska underrättelsetjänster samt nyhetsbyråer. Till stor del är det lätt att 

förstå de intertextuella skillnaderna mellan rapporteringen kring de två olika terrordåden. 

Breivik hade skrivit ett manifest - vilket bröderna Kouachi inte hade gjort, Breivik var inte 

tidigare straffad eller misstänkt för brott - vilket bröderna Kouachi var. Det som kan 

diskuteras är i vilket led som informationen återges i artiklarna. I artiklarna med bröderna 

Kouachi är det i regel inga första hands-uppgifter. Detta kan självklart ha att göra med att 

Frankrike ligger längre bort geografiskt än Norge, och därför inhämtas information från andra 

som är på plats. Faktum är dock att artiklarna kring bröderna Kouachi i hög grad använder sig 

av andra-, tredje- och ibland fjärdehandskällor då de återger information. Ett tydligt exempel 

på detta följer nedan. 

”Enligt amerikanska underrättelsekällor ska de ha fått uppgifter från sina franska kollegor om 

att Said Kouachi 2011 ska ha tränats av al-Qaida i Jemen, bland annat i vapenhantering, 

uppger CNN.” (Eriksson, Frändén & Peruzzi, 2015, 9 januari). 

 

6.4 Social praktik  

Under denna rubrik kommer analytiska resonemang kring resultaten från analysen av text och 

diskursiv praktik i koppling till den sociala kontexten föras. Detta kommer främst göras med 

hjälp av de teoretiska verktyg studien använder sig av – socialkonstruktionism samt 

orientalism.  

Som framkommer i studiens resultat fanns en tendens i artiklarna att beskriva Breivik som en 

mentalt instabil och/eller ensam individ samtidigt som bröderna Kouachi i hög grad beskrevs 

som medvetna fanatiker. Genom att konstruera gärningsmännen på detta vis skapas ett sätt för 

människor i samhället att se och tolka olika fenomen på ett visst sätt. Enligt 

socialkonstruktionismen existerar inte en objektiv sanning. Istället skapas ”sanningar” och 
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uppfattningar i relation till den omgivning, samhälle och kontext som personen befinner sig i 

(Burr, 2003, s. 6f). I dagens samhälle tar människor del av väldigt många texter, snabbt och 

lättillgängligt och detta bidrar till att påverka hur vi som människor tänker och handlar 

(Bergström & Boréus, 2012, s. 17). Ur denna synvinkel skapar de tidningar som studien 

behandlar en uppfattning av orsaken till dessa händelser som säger att vi i samhället ska tolka 

Breivik som sjuk och bröderna Kouachi som medvetna. Frågan är då vilka konsekvenser detta 

kan ge för människor i samhället?  

Genomgående i materialet sker en koppling mellan bröderna Kouachi och större grupper 

liksom en koppling till islam. I fallet med Breivik skedde snarare en individualisering samt ett 

avståndstagande från kristendomen. En medveten gärningsman kan tänkas vara mer 

skrämmande, då det talar för att gärningsmannen är medveten om ansvaret för sina 

handlingar, till skillnad från en mentalt instabil gärningsman som inte är vid sina sinnens fulla 

bruk. Då bröderna Kouachi beskrivs som medvetna individer som är del av ett större 

kollektiv, kopplat till islam, kan detta tänkas bidra till en ökad rädsla i samhället för detta 

större kollektiv. Detta skulle i samhället kunna skapa en rädsla för, och negativa attityder mot 

islam. I artiklarna om bröderna Kouachi används också i hög rad begrepp som exempelvis 

”islamister” vilket Hvitfelt beskriver som symboler media använder för att symbolisera islam. 

När media använder sig av sådana symboler påverkar detta människors attityder till islam 

(Hvitfelt, 1998, s. 74f). Eftersom gärningsmännen ständigt förknippas med islam kan detta 

bidra till att muslimer och islam blir mer negativt associerade i samhället. Detta skulle kunna 

ge stora sociala konsekvenser för det sociala arbetet. Medias bilder av muslimer och islam, 

här i samband med beskrivningen av bröderna Kouachi, riskerar att medföra att individer ur 

majoritetsbefolkningen bemöter och behandlar muslimer på ett annorlunda sätt. Detta är även 

fallet inom socialt arbete, då socialarbetare utgör en del av samhället och tar del av 

konsumtionen av texterna torde det även påverka dessa människors tankar och handlingar. 

Det är därför av stor vikt för socialarbetare att förhålla sig kritisk till de bilder som media 

förmedlar, då det annars kan riskera att påverka hur dessa personer blir bemötta av sociala 

myndigheter (SOU, 2005:56, s. 134). 

Ett resultat som framkommit i studien handlar om skillnader kring åsikter gällande hur dåden 

ska hanteras. Ett mönster har kunnat urskiljas där artikelförfattarna uttryckte att gällande 

Breiviks handlingar var det viktigt för samhället att ta ett gemensamt ansvar för att förhindra 

att något liknande skulle hända igen, samtidigt som gällande bröderna Kouachi handlade det 

mer om en brist på åsikter kring hur händelserna ska hanteras. De åsikter som urskildes 
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handlade om att reaktionerna borde vara hårda och resoluta (exempelvis genom militära och 

polisiära medel) alternativt att reaktioner har skett som varit hårda (exempelvis bombhot mot 

moskéer samt hot mot muslimer). Sett ur ett orientalistiskt perspektiv för dessa mönster 

tankarna till ett ”vi och dom-förhållande” där vi, västvärlden eller Sverige, tillsammans har ett 

ansvar för att hantera det som Breivik (en person ur majoritetsbefolkningen) gjort och 

tillsammans ska se till att skapa förändringar i samhället. En känsla av gemenskap, ett ”vi” 

skapas på detta sätt. I fallet med bröderna Kouachi skapas snarare en känsla av att ”dom” inte 

är som vi och bristen på åsikter om hur samhället ska reagera skapar en bild av att 

gärningsmännen inte är en del av det samhälle som dådet utfördes i. Said (2000, s. 71) 

beskriver hur Orientalismen bidrar till ett ”vi mot dom” genom att särskilja ”dom” som icke-

européer.  Detta mönster urskiljs i artiklarna genom det faktum att bröderna Kouachi, som var 

födda i Frankrike, ständigt i artiklarna kopplas till islam och utomeuropeiska grupper. Said 

talar även om hur Orienten genom tiderna har målats upp som en motsats till västvärlden och 

därmed bidragit till att definiera Occidenten (2000, s. 63f). Dessa orientalistiska tankar blir 

väldigt tydliga i citatet nedan. 

”Det är därför de hatar oss. De kan inte tolerera och acceptera en annan ordning än den slutna 

och repressiva.” (Nya Wermlands-Tidningen, 2015, 7 januari). 

”De” beskrivs i citatet som slutna och repressiva, vilket får anses vara negativa karaktärsdrag 

på ett samhälle och som står i stark motsats till hur samma artikel beskriver det samhälle ”vi” 

lever i. 

”- det var också en attack mot hela vårt fria, öppna och toleranta västerländska samhälle.” 

(Nya Wermlands-Tidningen, 2015, 7 januari). 

Fria, öppna, toleranta – det västerländska samhället beskrivs här med enbart positiva ordalag 

och står i stark kontrast till beskrivningen i det tidigare citatet. Frågan som kan ställas är då – 

om ”vi” är det västerländska samhället, vilka är då ”de”? Detta preciseras ej i artikeln som 

dock genomgående talar om muslimska grupper och länder där islam är den dominerande 

religionen innan ovanstående citat förs fram i artikeln. När ”de” inte definieras lämnas 

ansvaret till läsaren att själv tolka vilka ”de” är. När ”de” då kontinuerligt kopplas till islam 
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och begrepp som moskéer kan detta göra att tolkningen för läsaren blir att islam har ett direkt 

samband med ”de” och de handlingar som utförts. Det faktum att majoriteten av artiklarna 

inte särskiljer radikala och extrema grupper från islam som religion kan också ses som 

bidragande till denna generalisering av islam och dess utövare. Resultatet av detta i en social 

kontext, i samhället, kan då medföra att människors attityder mot muslimer och islam 

påverkas negativt och olikheter mellan muslimer och icke-muslimer konstrueras. I relation till 

socialt arbete blir detta relevant genom att socialarbetare ska bemöta sina klienter ur ett 

individperspektiv. Medias bidragande till en ”vi och dom-bild” kan tänkas påverka 

socialarbetares bild av klienter. Eliassi (2015) påvisar att svenska socialarbetare gör skillnad 

mellan olika kulturella grupper, vilket påverkar beslutsfattandet för insatser. Denna studies 

resultat pekar därför på att det är av vikt att socialarbetare ställer sig kritiska till den ”vi och 

dom-bild” media förmedlar och möter sina klienter som just individer – och inte del av en 

större grupp som delar gemensamma karaktärsdrag. Detta stämmer väl överens med Gardell 

(2011, s. 43) som talar om att muslimer och personer som av omgivningen uppfattas som 

muslimer blir kategoriserade, vilket ger konsekvenser för hur dessa människor bemöts av 

myndigheter och samhället i stort. 

 

7. Diskussion 

7.1 Metoddiskussion 

Studien har använt sig av kritisk diskursanalys, vilket har både för- och nackdelar. Kritisk 

diskursanalys valdes då studien inriktat sig på språkets betydelse för hur människor skapar 

sina egna verkligheter. Den valda metoden har fördelar i och med att den gett oss nödvändiga 

verktyg för att studera texter och hur de konstrueras samt se mönster i denna konstruktion. 

Metoden ger utrymme för att applicera de teorier som anses lämpliga för studiens fält. I och 

med detta har vi inte varit begränsade till specifika teorier, utan kunde i samband med 

inhämtningen av empirin välja teorier som ansågs fruktsamma för bearbetningen och analysen 

av empirin. 

Nackdelar med metoden handlar om att vi endast kan påvisa de diskurser som påträffats och 

hur dessa är konstruerade och därefter föra en diskussion (med stöd av teoretiska verktyg) 

gällande vilka sociala konsekvenser detta kan tänkas ge. Dock ger studien ingen förståelse för 

människors egna subjektiva upplevelser av de diskurser som studien påträffat, för att få en 

mer subjektiv förståelse kring detta hade exempelvis intervjuer kunnat användas, vilket 
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utvecklas i slutet av nästa avsnitt. Angående begreppen ”muslimer” och ”icke-muslimer” 

finns en medvetenhet kring att vi som forskare själva delar upp människor i två grupper – 

vilket sett till studiens resultat kan vara problematiskt. Dock har som nämnts i avsnitt 1.5 

ingen värdering lagts i dessa begrepp. De har istället använts för att tidigare forskning visar på 

att vid liknande händelser som de studien inriktar sig på skapas ofta debatt kring just 

muslimer och de som av allmänheten uppfattas som muslimer, vilka därmed ställs i kontrast 

till de som inte är eller inte uppfattas vara muslimer (Sander, 2006). Begreppet ”icke-

muslimer” har därför använts för att kunna uppvisa likheter och skillnader i rapporteringar 

mellan de som av allmänheten, och media, uppfattas som muslimer i kontrast till de som inte 

är eller uppfattas vara muslimer. 

 

7.2 Studiens resultat i förhållande till tidigare forskning 

Denna studie har åsyftat att beskriva och analysera diskurserna kring muslimer respektive 

icke-muslimer i svensk dags- samt kvällspress. Detta har gjorts genom en kritisk 

diskursanalys där tre tidningars framställningar av gärningsmännen vid två terrordåd har 

granskats, för att på så sätt urskilja eventuella likheter och skillnader i dessa framställningar. 

Studiens resultat påvisar både likheter och skillnader i relation till tidigare forskning på 

området. Den mest framträdande likheten handlar om att Breivik oftast beskrevs som en 

ensam aktör med betoning på hans mentala tillstånd medan bröderna Kouachi beskrevs som 

del av större grupper och kopplades till islam. Tidigare forskning visar också på detta 

mönster, samt att media ger utrymme för närstående till icke-muslimska förövare att uttrycka 

sin oförståelse kring dådet (Powell, 2011). Detta är även fallet i denna studie, där det i empirin 

urskilts att exempelvis åsikter från grannar, tidigare klasskamrater och bekanta förts fram 

gällande Breivik, vilket inte är fallet med bröderna Kouachi. I Powells studie handlar detta 

främst om familjemedlemmar, detta är dock inte fallet med Breivik, men mönstret – att 

människor i förövarens omgivning är oförstående – är detsamma. Forskning visar också på att 

i svensk nyhetsmedia beskrivs muslimer oftast inte som individer utan som delar av en större 

grupp (Axner, 2015), vilket stämmer väl överens med denna studies resultat kring kopplingen 

mellan bröderna Kouachi och större kollektiv.  

Studiens resultat visar också på hur något som Gardell (2011) beskriver som en vanlig fördom 

kring islam förekommer i empirin, nämligen att muslimer uppfattas som styrda av sin 

religion, de antas ”vara” sin religion – något som även Hagren Idevall (2015) talar om. 

Bröderna Kouachi beskrivs i flera artiklar som ”fanatiker” och beskrivs i stort sätt hela tiden i 
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koppling till islam. Eftersom artiklarna från denna studies empiri når ut till en stor mängd 

människor i hela Sverige kan detta tänkas bidra till att denna fördom reproduceras och därmed 

påverkar människors tanke- och handlingssätt. Gällande Hagren Idevalls studie är det värt att 

påpeka att det handlar om åsikter framförda i nyhetsartiklars kommentarsfält. Dock, som 

nämnts i studien, påverkar media människors attityder och uppfattningar (Brune, 2004) och de 

negativa åsikter som redogörs för ovan kan därför tänkas ha ett samband med den 

rapportering som framförs inom media.     

Samuel-Azran, Lavie-Dinur och Karniel (2015) visade på en skillnad mellan länders 

rapportering kring muslimska och icke-muslimska förövare, där det i USA föreföll sig vara så 

att media ”reparerar” bilden av icke-muslimska förövare medan i Norge och Israel var detta 

inte fallet. I denna studie visar resultaten likheter gällande att ”reparera” bilden av Breivik, det 

vill säga att skifta fokus från de handlingar han utfört till honom som individ och personliga 

omständigheter. Denna studies resultat antyder alltså att, i förhållande till Samuel-Azran, 

Lavie-Dinur och Karniels studie, svensk press har mer likheter till amerikansk media än norsk 

och israelisk media i förhållande till detta fenomen. Detta blir speciellt intressant med tanke 

på den geografiska och kulturella närhet som finns mellan Sverige och Norge. Vad detta beror 

på kan inte denna studie besvara – men har ändå uppmärksammats som ett resultat värt att 

nämna. 

Till skillnad från Merskin (2004) har inte denna studies empiri visat mönster av att media 

använder sig av stereotyper och fördomar för att direkt likställa alla muslimer som terrorister. 

I empirin har dock ett mönster urskilts där bröderna Kouachi kopplas till islam och större 

grupper, dessa kopplingar ses dock inte som lika direkta som de Merskin (2004) tar upp i sin 

studie. Istället visar empirin på att det lämnas utrymme för läsaren själv att tolka kopplingen 

mellan islam och förövarna, detta genom att majoriteten av artiklarna inte tydliggör ett 

avstånd mellan bröderna Kouachis handlingar och islam som religion.  

Sammanfattningsvis visar studien på att det finns tecken på diskurser inom svensk dags- samt 

kvällspress som framställer gärningsmän på olika sätt, beroende på deras religiösa tillhörighet. 

Detta framgår inte explicit utan görs genom de skillnader som finns mellan rapporteringen 

kring Breivik och bröderna Kouachi. Media har en stor inverkan på människors tankar och 

attityder och dessa skillnader kan därför tänkas bidra till att människor också uppfattar dessa 

skillnader som representativa för andra än gärningsmännen. Studiens resultat visar på att 

media kan bidra till att skapa generaliserande bilder genom att beskriva människor på olika 
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sätt, och därav pekar resultatet på att det är av stor vikt för yrkesverksamma inom socialt 

arbete att förhålla sig kritiska till de bilder media förmedlar. Sett till det sociala arbetet blir det 

relevant att uppmärksamma studiens resultat för att ge en medvetenhet och förståelse kring 

hur media kan påverka samhällets synsätt på olika grupper samt hur detta kan påverka hur 

yrkesverksamma inom socialt arbete bemöter klienter ur dessa grupper. Med en ökad 

förståelse för hur medielogik fungerar ökar också möjligheten för socialarbetare att skapa sina 

egna uppfattningar kring olika fenomen och grupper i samhället, som är mindre påverkade av 

den bild media förmedlar. På detta sätt blir det möjligt att se exempelvis hur media kan bidra 

till konstruktionen av generaliseringar kring olika grupper i samhället, och istället motverka 

detta genom att bemöta dessa klienter på ett mer individbaserat sätt. En fråga som blir 

intressant då är hur socialarbetare själva upplever medias påverkan på det sociala arbetet samt 

hur de hanterar detta. Därför anser vi att forskning som inriktar sig på subjektiva upplevelser 

hade varit intressant och kunnat tillföra nya kunskaper till forskningsfältet samt ge en större 

helhetsbild av medias påverkan kring människors uppfattningar kring olika grupper i 

samhället. Detta genom exempelvis kvalitativa intervjuer med socialarbetare för att få deras 

uppfattning kring eventuell påverkan från media i det sociala arbetet. 
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