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Sammanfattning 
Journalistikforskning visar att traditionella myter och arketyper återfinns i alltifrån sportreferat till 

rapportering av brott. Denna forskning är i huvudsak baserad på engelskspråkig journalistik, vilket 

gör det lämpligt att bedriva motsvarande studier i en svensk kontext. Studier visar nämligen hur den 

journalistiska praktiken skiljer sig nationer emellan, vilket resulterar i en kunskapslucka hur dessa 

mytologiska föreställningar används i svenska medier. Genom att studera representationen av två 

gärningsmän, Rakhmat Akilov och Anton Lundin Pettersson, vars dåd resulterat i omfattande 

svenska mediala produkter, undersöker vi förekomsten och användningen av mytologiska 

föreställningar. Detta gör vi genom att kvalitativt studera tio webbartiklar per gärningsman i 

kvällstidningen Aftonbladet. För att studera representationen av gärningsmännens – vilka myter och 

arketyper som används – utförs kritisk diskursanalys (CDA) med semiotiska begrepp. Med denna 

metod analyseras artiklarna både på en översiktlig och detaljerad nivå. I denna analys knyts det an till 

etablerade journalistiska teorier om hur myter och arketyper används i medier i stort, vilket hjälper 

oss att ta reda på hur just dessa mytologiska föreställningar förekommer i representationen av Akilov 

och Lundin Pettersson. Analysen visar att flertalet mytologiska föreställningar används i 

representationen av de två gärningsmännen, främst i syftet av att distansera denne från det kollektiv 

inom vilken texten produceras och konsumeras. Akilov, å ena sidan, representeras som en 

stereotypisk islamistisk terrorist, där de religiösa och ideologiska aspekterna av denna islamism är 

tillräckligt främmande för att positionera denne utanför det normativa. Således behövs inga 

ytterligare karaktäristika eller attribut för att distansera Akilov från majoritetssamhället. Denna 

distansering sker genom att representera Akilov i enlighet med myter och arketyper som förstärker 

denna bild. Även Akilovs jihadistiska motiv får i rapporteringen närmare mytologiska proportioner, 

där Akilov ansluts till den våg av islamistiska terrordåd som dragit över Europa det senaste 

decenniet. Lundin Pettersson, å andra sidan, är inte lika enkelt och entydigt representerad som något 

avvikande. Representationen av Lundin Pettersson består istället av flertalet faktorer som placerar 

honom utanför det normala: högerextremism, subkulturell tillhörighet, psykisk ohälsa och ensamhet. 

Lundin Pettersson kopplas genom representationen – och intertextuellt – till andra högerextrema 

gärningsmän och skolskjutare. Dessa faktorer sammantagna möjliggör en distansering via 

mytologiska föreställningar på samma sätt som i representationen av Akilov. Det finns även en 

skillnad i hur Lundin Pettersson i högre grad tillåts representeras som ett offer för sina 

omständigheter, vilket är en möjlighet Akilov inte får. Sammantaget indikerar denna studie att myter 
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och arketyper – i dessa två fall – fungerar som journalistiska verktyg ämnade att göra en alltför 

komplicerad verklighet mer hanterbar.  

 
Nyckelord: Media, representation, myt, Aftonbladet, journalistik 
 

Abstract  
Studies of journalism show that archetypal myths exist in everything from sports news to stories of 

crime. This research is mainly based on English language journalism, which makes it adequate to 

study this phenomenon in a Swedish context to broaden the research field. Studies also show that 

the journalistic practice differs between nations and cultures, therefore a knowledge gap exists 

regarding the use of archetypal myths in Swedish media. By studying the media representation of 

two well-known Swedish perpetrators, Rakhmat Akilov and Anton Lundin Pettersson, we examine 

the usage of these myths and archetypes in twenty online news articles (ten articles each) from the 

Swedish tabloid magazine Aftonbladet. To study the newspaper’s representation of the perpetrators – 

and how these archetypal myths are present in the representation of them – Critical Discourse 

Analysis (CDA) combined with semiotic concepts are used. This method allows us to analyse the 

overall theme and subjects of the articles, as well as their specific use of language. To further 

examine how traditional myths and archetypes are used in the representation of Akilov and Lundin 

Pettersson, this analysis ties in to well-known theories of how archetypal myths figure in journalistic 

products. The study shows that a lot of myths and archetypes can be seen in the representations of 

both cases, mainly to create distance between the perpetrators and the majority in the context in 

which the text is both produced and consumed. Akilov, on the one hand, is represented as a 

stereotypical islamist terrorist, where the religious and ideological aspects of his beliefs are 

intimidating enough on its own to create a character which has its place far from the norm. 

Therefore, there is no need for more attributes or descriptions to distance Akilov from what we 

consider to be ourselves and ours. This creation of distance is effectively increased by the myths and 

archetypes in the representation of Akilov. Even Akilov’s jihadistic motive gets mythological 

proportions, were Akilov is placed in the context of other islamist terrorist; the wave of jihadistic 

terror that has raged through Europe in the last decade. Lundin Pettersson, on the other hand, is not 

as simple and clearly represented as abnormal. The representation of this perpetrator is instead 

created by multiple factors such as right-wing extremism, subcultural interests, mental illness and 

social alienation. The newspaper’s representation of Lundin Pettersson also gets intertextually 

connected to other right-wing perpetrators and school shooters. All these factors offset the 
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perpetrator from the collective in which the texts are produced and consumed and intensifies 

through myths and archetypes, which is similar to the case of Akilov. There is also a big difference 

in how Lundin Pettersson to a higher degree is portrayed as a victim to his surroundings, which the 

representation of Akilov lacks. Finally, the study indicates that these archetypal myths work as 

journalistic tools made to make a complicated reality more manageable for both the producers and 

the consumers. 

 

Key words: Media, representation, myths, Aftonbladet, journalism 
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Förord 
Uppsatsen Svenska dåd – eviga historier har skrivits under VT19 vid institutionen för geografi, medier 

och kommunikation på Karlstads universitet. Författarna har tillsammans bidragit till uppsatsens 

samtliga delar och stadier. Härmed intygar vi att studien gjorts i fullständig samverkan. Vi vill också 

rikta ett stort tack till vår handledare. 

 

Isak Elingbo & Viktor Sunnemark 
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1. Inledning och bakgrund 
Våren 2017 dödade Rakhmat Akilov fem personer i ett jihadistiskt terrorattentat på Drottninggatan, 

Stockholm. Två år dessförinnan högg Anton Lundin Pettersson ihjäl tre personer på skolan Kronan 

i Trollhättan. Båda attackerna blev stora mediala händelser. Islamistiska terrordåd – som Akilovs – 

har sedan 9/11 upptagit stora delar av nyhetsbevakningen och attacker med högerextrema motiv – 

som Lundin Petterssons – har ökat de senaste fem åren (Cottle, 2006, s. 21; Institute for Economics 

& Peace, 2018, s. 4, 47). Forskning visar att nyhetsrapportering kan använda sig av mytologiska 

föreställningar i representationen av en händelse; att ett begränsat antal narrativa strukturer används 

om och om igen: berättelser om hjälten, syndabocken eller offret, det bekanta goda mot det 

främmande onda. Användandet av dessa mytologiska föreställningar har visat sig fördelaktigt i 

konstruktionen av berättelser ämnade att engagera och beröra, häpna eller förskräcka – den 

förlorade sonens återkomst, skildring av krigets fasor, tyrannins skräckvälde eller terrorismens offer 

och förövare (Knight & Dean, 1982; Lule, 2001). Dessa begränsade berättelser till trots, finns det 

argument för att rapporteringen skiljer sig mellan nationer och journalistiska praktiker (Papacharissi 

& Oliviera, 2008, s. 65, 68–71). Merparten av den forskning som finns kring hur mytologiska 

föreställningar används i medierepresentationer av våldsbrott och terror, utgår från engelskspråkiga 

medier – i huvudsak amerikanska och brittiska. Studier visar dock att det även i svenska medier finns 

representationer av händelser och gärningsmän som grundas i binära och enkla strukturer såsom 

gott och ont; i synnerhet när det kommer till våldsbrott (Brune, 1998, s. 29–30; Graaf, 2015, s. 336; 

Hvitfelt, 1998, s. 77–79; Nord, 2015, s. 325; Nordström, 2002, s. 22). Men forskning kring hur just 

mytologiska föreställningar förekommer i svensk journalistik är inte lika omfattande. Här kan man 

lokalisera en kunskapslucka. Genom att fylla denna kunskapslucka kan vi få ytterligare förståelse för 

hur svensk journalistisk – medvetet eller omedvetet – arbetar för att göra nyhetshändelser till 

engagerande journalistiska produkter. Detta ger upphov till denna studie om hur mytologiska 

föreställningar används i svensk rapportering om våldsbrott. 

 

Då Sverige är relativt förskonat från ideologiskt drivna våldsdåd med dödlig utgång, tenderar dessa – 

då de väl inträffar – bli stora mediala händelser (Häger, 2017, s. 128–131; Institute for Economics & 

Peace, 2018; Strömbäck, 2015, s. 151–165). Akilovs attentat på Drottninggatan 2017 och Lundin 

Petterssons attack mot skolan Kronan 2015, är två exempel på våldsbrott av denna karaktär som 

således utgör fruktbara källor för studien. Båda attentaten hade tydligt ideologiska motiv och snarlika 



 9 

dödsantal, men det finns även väsentliga skillnader dåden emellan. Akilov blev både klassad och 

dömd som terrorist, medan Lundin Petterssons gärning enligt svensk lag aldrig definierades som ett 

terrorbrott (Eriksson & Haddad, 2017; Pierrou, 2015; Tagesson, 2018). Genom att analysera 

rapporteringen utifrån vilka mytologiska föreställningar som används för att representera de två 

gärningsmännen, kan förståelse av hur dessa används i svenska medier skapas. Detta gör vi genom 

att kvalitativt studera representationen av de två gärningsmännen i kvällstidningen Aftonbladet. Att 

studera kvällspress ses i denna studie som en fördel då de tenderar reducera det inträffade till en 

tydlig – och således lättbegriplig – historia (Ghersetti, 2004, s. 262; Hvitfelt, 1998, s. 81; Strömbäck, 

2015, s. 151–165). Aftonbladet är Sveriges största nyhetspublikation och kan således anses vara 

representativ för svensk kvällspress i stort (Westlund, 2018, s. 104–105). Här väljer vi att studera 

representationerna av Akilov och Lundin Pettersson – och vilka mytologiska föreställningar som 

utgör delar av dem – i tio webbartiklar i vartdera fallet. 

1.1 Syfte 
Syftet med denna studie är att analysera hur mytologiska föreställningar används i representationen 

av Rakhmat Akilov och Anton Lundin Pettersson i den svenska kvällstidningen Aftonbladet, vilket i 

sin tur ska bidra till förståelse om hur dessa används i svenska medier. För att uppnå syftet besvarar 

vi följande forskningsfråga: Hur representeras Rakhmat Akilov och Anton Lundin Pettersson i tidningen 

Aftonbladet och hur används mytologiska föreställningar i deras representation?  

1.2 Bakgrund om studiens respektive fall 
Rakhmat Akilov – Drottninggatan, Stockholm, 2017 

För att analysera representationen av Rakhmat Akilov är det lämpligt att redogöra vilket brott han 

begått. Den sjunde april 2017 stal Akilov en lastbil vilken han framförde på Drottninggatan i centrala 

Stockholm med avsikt att döda fotgängare. Lastbilen kraschade in i Åhlénshuset där Akilov 

misslyckades med att utlösa en sprängladdning. Akilov flydde från platsen och greps senare samma 

kväll (Eriksson, Johansson, Tagesson & Thornéus, 2017; Nilsson, Thornéus & Westin, 2017). 

 

Motivet för attentatet var jihadistiskt och en respons på Sveriges inblandning i den globala 

koalitionen mot terrorgruppen IS. Akilov har kopplingar till – och har uttryckt sympatier för – IS, 

dock utan att terrorgruppen tagit på sig dådet. Akilov dömdes senare till livstids fängelse för bland 

annat terrorbrott (Tagesson, 2018). I en större kontext kan Akilovs dåd anslutas till vågen av 
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islamistiska terrordåd som drabbat Europa det senaste decenniet. Självmordsbombaren i Stockholm, 

bombattentaten mot tunnelbanan och flygplatsen i Moskva, flertalet attacker i Frankrike – bland 

annat mot satirtidningen Charlie Hebdo och konsertlokalen Bataclan i Paris – lastbilsdåden i Nice, 

Berlin och Barcelona, bombattentaten i Bryssel och attacken mot det judiska museet i samma stad, 

dåden i Frankfurt, Köpenhamn och London samt attentatet på en konsert i Manchester, är några 

exempel på islamistiska attentat som föregick och efterföljde Akilovs (Eklundh, 2015; Sveriges 

Radio, 2017). 

 

Anton Lundin Pettersson – Kronogården, Trollhättan, 2015. 

Den 22:e oktober 2015 tog sig Lundin Pettersson till skolan Kronan med uppsåt att döda. Han var 

maskerad och klädd i svarta plagg och hjälm, beväpnad med svärd. Lundin Pettersson hann döda en 

lärare, en elevassistent och en elev innan polis anlände till platsen och oskadliggjorde honom 

(Granlund, Nordström, Svahn & Tagesson, 2015; Stenquist & Tagesson, 2016b) 

 

Motivet för attentatet uppges vara högerextremt. Lundin Pettersson valde sina offer utefter dess 

hudfärg och uppges ha uttryckt rasistiska åsikter, vilket klassificerar dådet som ett ideologiskt drivet 

hatbrott. Lundin Pettersson ingick inte i någon specifik organisation, utan utförde dådet på egen 

hand (Stenquist & Svahn, 2016; Stenquist & Tagesson, 2016a). Lundin Petterssons attack mot skolan 

Kronan kan ses som en del av de högerextremt motiverade brott som både föregick och efterföljde 

dådet: till exempel bombdådet i Moskva 2006, Anders Behring Breiviks attack mot Utøya 2011, 

moskéattacken i Danmark, svenske Peter Mangs gärningar i Malmö, mordet på brittiska politikern Jo 

Cox, attacker mot flyktingboende i både Sverige och resten av Europa, attacken i Charlottesville 

2017 och masskjutningen i Christchurch, Nya Zeeland 2019 (Astor, Caron & Victor, 2017; Eklundh, 

2015; Hansen & Rogsten, 2016; Institute for Economics & Peace, 2018, s. 4, 47; Palmkvist, 2013; 

Rydberg, Stenquist & Westin, 2019; Taylor & Cobain, 2016). 

1.3 Disposition 
Denna studie är uppdelad i två huvudsakliga delar. Den första avhandlar tidigare forskning och vilka 

kunskapsluckor vi identifierar, samt teori, metod och urval. I teoriavsnittet redogör vi för vilka 

teorier vi använder i studien. Därefter presenterar vi vår metod och motiverar varför vi valt den. 

Därefter tar vi upp metodkritik och diskussion kring validitet och reliabilitet. Uppsatsen första del 

avslutas med att vi beskriver studiens tillvägagångssätt. Undersökningens andra del består i huvudsak 
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av vår analys, där den presenteras i tre olika steg. Efter analysen följer ett slutsatskapitel. Här 

besvarar vi vår frågeställning och sätter det i relation till uppsatsen syfte. Slutligen görs en reflektion 

kring framtida forskning och vår egen studie, samt vilka implikationer slutsatserna kan ha för 

samhället. 
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2. Tidigare forskning 
Islamistisk terrorism i medier har under en lång tid varit föremål för studier, inte minst i samband 

med det amerikanska kriget mot terrorism som följde 11 september-attackerna. Brott och terrorism 

med högerextrema motiv har också studerats, i synnerhet efter de senaste decenniernas ökade 

invandring och främlingsfientlighet. Forskningen har avhandlat alltifrån hur händelser och karaktärer 

gestaltats, till hur mytologiska föreställningar används som en del av dessa. 

2.1 Terrorism i medier 
Eftermälet av 11 september-attackerna är något Simon Cottle (2006) studerat. Han beskriver hur 

USA efter attackerna deklarerat krig mot terror, vilket givit upphov till flertalet konsekvenser – vilket 

även Daya Thussu (2006), som studerar islamistisk terrorism i medier, visar på. En av dessa 

konsekvenser är att terrorism hamnat i världens centrum och som toppnyhet hos globala medier 

(Cottle, 2006, s. 20). Detta beskrivs som en farlig utveckling – att den medierade bilden av terror 

framställer detta som ett av världens största och mest omfattande problem, vilket ger terrorn ett 

oproportionerligt stort medieutrymme. Cottle (2006, s. 20) avhandlar också hur medier agerar under 

press av militära och statliga intressen under tider av terrorism, vilket i sin tur påverkar 

rapporteringen. I sin studie tittar Cottle (2006) närmare specifikt på tv-journalistik för att undersöka 

på vilka sätt denna medierade bild av terror sprids. Genom att undersöka hur terrorism representeras 

kommer han till slutsatsen att tv-journalistik inte bara villkorar den hårdvinklade bilden av terrorism, 

utan också är en aktör bakom spridningen av den (Cottle, 2006, s. 44). Värt att notera är att Cottle 

(2006) baserar sin forskning på tiden innan 2006 – en tid som på många sätt skiljer sig från dagens 

läge. Trots detta kan dennes slutsatser fortfarande betraktas som relevanta i studien, då den 

behandlar kopplingen mellan terrorism och medier. 

 

Zizi Papacharissi och Maria de Fatima Oliveira (2008, s. 52) tar avstamp i den oro som Cottle (2006) 

uttrycker och påpekar att det gjorts en hel del forskning om ämnet, men att det tål att studeras ur 

flera perspektiv. Här undersöks och jämförs det hur brittisk press, med ett urval ur The Guardian och 

Financial Times och amerikansk press, med ett urval ur The Washington Post och The New York Times, 

representerar terrorism. Detta görs för att undersöka om det finns nationella skillnader mellan 

journalistiska praktiker (Papacharissi & Oliviera, 2008, s. 53, 59–60). I studien kommer de fram till 

att det finns en skillnad i hur terrorism representeras i de båda nationerna. De amerikanska 
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tidningarnas representationer är främst episodiska och handlar om militära aktioner; medan de 

brittiska tidningarna fokuserar mer på en tematisk bevakning där diplomati står i fokus. Detta 

resultat visar att det finns en skillnad i vad dessa två nationer fokuserar på i rapporteringen av 

terrorism, vilket sin tur indikerar att den journalistiska praktiken skiljer sig mellan länder och kulturer 

i stort (Papacharissi & Oliviera, 2008, s. 65, 68–71). Ser man till den svenska bevakningen av 

terrorism går det inte att rakt av översätta den forskning som bedrivits på amerikanska och brittiska 

tidningar, men den är fortsatt aktuell då brittisk och amerikansk press besitter en maktposition inom 

den globala journalistiken.  

 

Gert Z Nordström (2002) har däremot forskat om hur de svenska kvällstidningarna Aftonbladet och 

Expressen bevakat tre globalt stora händelser knutna till terrorism. Den första är 11 september-

attackerna; där det framgår att tidningarna målar upp händelsen i enlighet med en berättelse 

bestående av hjältar och skurkar – ett ont och ett gott (Nordström, 2002, s. 22). Den andra är 

vedergällningen den 7 oktober (USA:s hämnd mot Afghanistan) där tidningarna med stor 

omfattning har rapporterat om attackerna med en ytlig och generell hållning, där information om 

geografiska platser, det militära, vilka vapen som används, med mera har delgivits. Men en nutida 

hållen rapportering om den död och förstörelse som skett uteblir, vilket kan bero på att inga 

journalister från tidningarna varit på plats, menar Nordström (2002, s. 34). Den tredje, och sista, är 

jakten på Usama Bin Ladin. Här menar Nordström (2002, s. 41–42) att Usama Bin Ladin 

representeras som en närmast mytologisk antagonist och får en världsomfattande ondskefull roll 

som tidigare varit tilldelad figurer som diktatorerna Joseph Stalin och Adolf Hitler.  

 

Från denna forskning tar vi med oss att mediebilden av terrorism tenderar att vara hårdvinklad och 

att den journalistiska praktiken skiljer sig mellan länder. Vi ser även att binära strukturer och ondska 

förekommer i skildrandet av terrorism, något som också påträffas i hur terrorister representeras. 

2.2 Muslimska terrorister kontra rasistiska galningar 
Mycket av den sentida forskning som bedrivits om terrorism i medier kretsar kring terroristbrott 

med islamistisk agenda. Detta kan förklaras genom att det främst är terrorgrupper av denna karaktär 

som varit mest aktiva (Hvitfelt, 1998, s. 78–79; Institute for Economics & Peace, 2018, s. 15; 

Thussu, 2006, s. 6). Vad denna bevakning av muslimer betyder för mottagarna, särskilt i 

västerländska och svenska medier, avhandlar Håkan Hvitfelt (1998). Han menar att den bilden som 
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islam får i svenska medier är långt ifrån positiv, att nästan all rapportering om religionen kretsar 

kring krig och terrorism. Genom denna bild får islam rollen som en våldets religion, vars utövare 

kopplas samman med terrororganisationer (Hvitfelt, 1998, s. 78–79). Hvitfelts (1998) 

forskningsresultat visar sig vara fortsatt aktuellt, då David Miller och Rizwaan Sabir (2012) i sina 

studier av brittisk press, också fastslår att muslimer representeras på ett onyanserat vis. Hvitfelt 

(1998, s. 81–82) menar att det finns en tydlig skillnad i hur denna bild sprids mellan kvällspress, tv-

journalistik och morgontidningar. I det senare ges ofta chansen till fördjupade och nyanserade bilder 

av religionen, medan i kvällspressen och tv-journalistikens mer sensationsdrivna journalistik råder 

det motsatta, något som Marina Ghersetti (2004, s. 262) stärker. Att rapportera om islam i kontexten 

av våld och terrorism har också fått ett högt nyhetsvärde de senaste åren. Detta kan förklaras genom 

att det uppstått ett tomrum i nyhetsbevakningen efter den kommunistiska världens fall, vilket fram 

tills dess fungerat som antagonist till västerländska liberala ideal – ett tomrum som kommit att fyllas 

med islam. Både Hvitfelt (1998, s. 75) och Thussu (2006, s. 6) refererar till denna förklaring.  

 

Något som också förekommer i forskningen om terrorism, är högerextrem terrorism eller hatbrott 

med högerextrema motiv. Sett till en längre tidsperiod har inte omfattningen av dessa dåd varit i 

närheten av de islamistiska, men har de senaste fem åren ökat (Institute for Economics & Peace, 

2018, s. 4, 47). Enligt Birgitta Löwander (1998, s. 88) fanns det en skillnad i hur dessa gärningsmän 

representeras i 1990-talets medier. Hon fastslår att gärningsmän eller terrorister med en rasistisk 

agenda representerades i nyhetsmedier på tre olika sätt; endera som galna, rasideologiska eller 

kriminella. Detta till skillnad från de muslimska gärningsmännen som alla buntas ihop till en grupp: 

terrorister (Hvitfelt, 1998, s. 77–79). Att liknande representationer återanvänds inom journalistiken, 

såsom våldsamma muslimer eller tre olika typer av högerextrema gärningsmän, kan springa ur att det 

finns färdiga mallar hos journalister att tillgå i bevakningen (Hvitfelt, 1998; Löwander, 1998, s. 93). 

Journalisten Bosse Lindqvist (1998, s. 98) skriver att enkla rollfigurer, såsom till exempel hjälte och 

offer, är en förutsättning för nyhetsrapportering. 

 

Sammanfattningsvis ser vi att forskningen visar att terrorister och andra gärningsmän representeras 

på samma eller snarlika sätt, ofta som okomplicerade, trots att det handlar om olika fall. Varför 

journalister gärna använder sig av dessa karaktärer kan ha flera anledningar: dels redaktionella 

policyer, omedvetna journalister eller tidsbrist, dels de mytologiska föreställningar som utgör 
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grunden för människans historieberättande, vilka återanvänds både medvetet och omedvetet i 

rapporteringen (Lule, 2001). 

2.3 Färdiga journalistiska mallar och mytologiska föreställningar 
Att mytologiska föreställningar förekommer i journalistiska produkter är etablerat av forskningen 

(Lule, 2001; Thussu, 2006; Knight & Dean, 1982). Med mytologisk föreställning avses i denna studie 

traditionella myter och arketyper, vilka vidare förklaras i teoriavsnittet “Myter och arketyper”. Hur 

dessa förekommer i journalistik ter sig olika och kan gå under flera namn eller benämningar. Thussu 

(2006) ser till hur myter används i bevakning av islamistisk terrorism. Nils Christie (2001) skriver om 

offer och vilka egenskaper en sådan karaktär besitter. Det idealiska offret, som Christie (2001, s. 47–48) 

kallar det, är en roll som ofta tillskrivs personer eller grupper som fallit som offer för brott på en 

samhällsnivå. Denna karaktär framställs också gärna i relation till andra liknande roller, såsom hjälte 

och skurk; vilket också Nord (2015, s. 325) stärker. Offerrollen förekommer ofta i denna typ av 

forskning. Ylva Brune (1998, s. 40) diskuterar hur så kallade “offer-hjältar” befolkar nyhetsmedier; 

karaktärer i nyhetstext som enbart reagerar på skurkars, offers eller hjältars handling. Brune (1998, s. 

50–51) skriver också om hur invandrare i svensk journalistik karaktäriseras utefter sitt geografiska, 

nationella eller kulturella arv. Dessa grupper får därför alltid en viss karaktär tilldelad sig i nyhetstext: 

att de härrör från någon annanstans (Brune, 1998, s. 50–51; Graf, 2015, s. 335–347). Vilka typer av 

nyhetstexter dessa figurer förekommer i varierar, men som forskningen visar går det tydligt att 

studera dessa i rapportering av brott – i synnerhet terrorism.  

 

Graham Knight och Tony Dean (1982) skrev tidigt om hur myter förekommer i nyhetsbevakning. I 

deras fall undersökte de belägringen av den iranska ambassaden i London 1980. Händelsen fick stor 

medial uppmärksamhet, där Knight och Dean (1982) studerar hur två kanadensiska tidningar 

rapporterade om fallet. Deras studie visar att gärningsmännen, terroristerna, representerades som 

ytliga karaktärer i bevakningen (Knight och Dean, 1982, s. 150). Terroristernas motiv, bakgrund och 

vilken organisation de tillhörde nämndes inte. Detta kan, enligt Knight och Dean (1982, s. 150), 

förklaras genom att läsaren redan visste – så fort Iran nämndes – att det handlade om något hemskt. 

Varför det “hemska” hände eller vilka de “hemska” var uppfattades i sammanhanget som 

ointressant. Orsakssambandet behövde inte presenteras för läsaren, då den luckan fylls i av sina 

omständigheter – det är så här sådana här historier tidigare sett ut, och således kan läsaren på ett 

enkelt sätt ta till sig nyheten (Knight och Dean, 1982, s. 146, 150). Forskning visar därför att 
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mytologiska föreställningar används för att både representera händelseförlopp välbekanta för läsaren 

och lättbegripliga karaktärer, såsom offer, hjälte eller skurk (vilket till exempel Brune [1998] och 

Christie [2001] diskuterar, dock utan att samla dessa under begreppet mytologiska föreställningar). 

2.4 Vårt bidrag 
Cottle (2006) menar att terror i relation till andra världsproblem utmålas som oproportionerligt stort 

i medier. Den bild vi – som inte upplevt terrordåd – är bekanta med, är just den medierade bilden. 

Som Papacharissi och Oliveira (2008, s. 65, 68–71) visar, skiljer sig den journalistiska praktiken 

kulturer och länder emellan. Då den huvudsakliga forskningen om mytologiska föreställningars 

förekomst i medier främst är begränsad till brittisk och amerikansk press, kan vi inte med säkerhet 

veta dess roll i andra länders journalistik utifrån de studierna allena. Forskningen om svensk 

journalistik visar att okomplicerade karaktärer finns och återkommer, att binära strukturer är i 

centrum för berättandet; men att studera dessa ur ett mytiskt perspektiv, som till exempel Lule 

(2001), Thussu (2006) och Knight och Dean (1982) gjort på brittisk, amerikansk och kanadensisk 

press är mer oprövat. Här går därför att identifiera en kunskapslucka. Genom att analysera hur 

svenska medier använder sig av mytologiska föreställningar i bevakningen av våldsbrott, går det att 

få en förståelse om dessa föreställningars roll i svensk journalistik i stort. Här uppdagas även – sett i 

relation till den tidigare forskningen – de eventuella kulturella skillnader som finns i den 

journalistiska praktiken. Som Papacharissi och Oliveira (2008, s. 65, 68–71) säger, kan skillnaden i 

den journalistiska praktiken, med vilket fokus man väljer att skildra terrorism, säga något om landet 

och kulturens hållning till ämnet i stort. En studie av denna karaktär kan således bidra till bilden av 

den svenska inställningen till exempelvis terrorism. Även om vår studie, i den omfattning vi valt, 

omöjligt kan ge definitiva svar på detta, kan studiens resultat bereda väg för ytterligare forskning på 

ämnet. 
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3. Teori 
Denna studie utgår från ett socialkonstruktivistiskt synsätt då det teoretiska ramverket består av 

diskursteori. Då vårt syfte är att undersöka texten, tecken inom texten och dess egentliga betydelse 

är denna teori lämplig att använda. Socialkonstruktivism utgår från synen att världen konstrueras 

genom våra föreställningar om den och att fenomen i världen blir verkliga först när de språkligt 

benämns (Börjesson & Palmblad, 2007, s. 9–10; Winther & Phillips, 2000, s. 9, 31). Denna process 

kan man kan sedan studera med diskursteori. Som komplement till diskursteori har vårt ramverk 

också inslag av semiotik. Den semiotiska teorin passar studien därför att det erbjuder möjligheten att 

undersöka språk och studera dess nivåer; vilka uttryck som förbinds med vilket innehåll. Till detta 

använder vi oss också av representationsteori vilket är väsentligt för studien då representationer är 

det vi undersöker. Utöver det använder vi också teorier om mytologiska föreställningar. 

3.1 Diskursteori 
Diskursteorin grundar sig i att världsliga fenomen definieras genom språk. Inom diskursteori ser 

man dessa fenomen som perspektivbundna (Börjesson & Palmblad, 2007, s. 9–10; Winther & 

Phillips, 2000, s. 31). Fenomen, som bildar en verklighet, benämns olika beroende på i vilken 

kontext de yttras. Vad som bestämmer hur man benämner fenomen inom olika kontexter är så 

kallade diskurser. Vad som menas med diskurs är inte alltid lätt att bestämma och varierar inom olika 

inriktningar av diskursteori. Inom dessa inriktningar går det gemensamt att konstatera diskurser som 

språkliga praktiker, det vill säga språkliga regler för vad som gäller inom en viss kontext (Boréus, 

2015a, s. 177). Göran Bergström och Kristina Boréus (2000, s. 17) definierar diskurs som “(...) en 

uppsättning utsagor, talade eller skrivna, i ett bestämt socialt sammanhang, liksom de mer eller 

mindre uttalade regler som styr vad som ’kan’ och ’inte kan’ sägas eller skrivas i sammanhanget”, 

vilket sammanfattar diskurs som språklig praktik. 

 

Det går även att vidga diskursbegreppet utöver språkliga praktiker. Michel Foucault (1993, 

1961/2010) adderar maktaspekten till det socialkonstruktivistiska perspektivet och till diskursteorin. 

Foucault menar att diskursen styr över mer än vad man får och inte får yttra (Boréus, 2015a, s. 177–

178; Winther & Phillips, 2000, s. 19). Han menar att personer med makt inom en diskurs också har 

kunskap och därmed möjlighet att styra diskursen. Diskurser är alltså inte statiska, utan är flytande 

och skiftar med tiden (Boréus, 2015a, s. 177; Foucault, 1993, s. 43). Sålunda, oavsett hur brett eller 
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smalt man definierar begreppet, är det diskurser man undersöker och ämnar förklara genom 

diskursteori.  

 

Det man som forskare vill göra i diskursteoretiska analyser, som Marianne Jørgensen Winther och 

Louise Phillips (2000, s. 28) säger, är att dekonstruera diskursen: studera vilka utsagor som finns och 

vad som egentligen menas. Här är inte syftet ta reda om det som sägs är riktigt eller ej, utan snarare 

vad det är som sägs och vad som kan påverka det (Winther & Phillips, 2000, s. 28). Hur man sedan 

går till väga i sin diskursiva analys kan skilja sig beroende på vilken diskursanalytisk metod man 

använder i sin studie (detta diskuteras vidare i metodkapitlet).  

 

När man använder diskursteori är det viktigt att förhålla sig kritiskt. Arbetar man utifrån ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv finns problem man måste bemöta. I detta synsätt ser man 

verklighet och kunskap som socialt skapade och att dess sanning springer ur en diskurs. Detta är 

problematiskt när det kommer till objektiva forskningsresultat – att det blir svårt, med detta synsätt, 

att motivera sina egna slutsatser som mer sanna än andra. Detta är ett problem inom teorin, men går 

att förhålla sig till genom en aktiv och konsekvent transparens i användandet av teorin; till exempel 

genom att motivera sina beslut, tydligt definiera begrepp och presentera goda skäl för sina tolkningar 

(Winther & Phillips, 2000, s. 29).  

3.1.1 Definition och användning av diskursteori 
I vår studie definierar vi begreppet diskurs som en språklig praktik och diskursteori som teorin för 

hur man studerar denna. Vi ser också att diskurser, som Foucault (1993, s. 43) menar, är kopplade 

till makt och att det är genom det som diskurser förändras. Däremot tar vi inte vidare Foucaults 

(1961/2010) idéer om att diskurser påverkar mer än språket, vilket i denna textstudie inte är relevant 

(Winther & Phillips, 2000, s. 19). I vår undersökning, där Aftonbladets texter utgör empirin, är det 

huvudsakligen den nyhetsjournalistiska diskursen vi undersöker – diskursen som omfattar 

nyhetsbaserad journalistik, och inte kultur-, nöjes-, opinions- eller sportjournalistik. Dock att vi är 

medvetna om att dessa områden inte sällan överlappar varandra. Här undersöker vi vilka 

konventioner, diskursiva regler och påfrestningar som finns. Utöver den nyhetsjournalistiska 

diskursen berör vi också andra diskurser som vi kommer i kontakt med under studiens gång, då 

texterna i Aftonbladet berör flertalet ämnen som kan ha egna diskurser. Exempel på dessa kan vara 

diskursen om terrorism, högerextremism, invandring med flera. Genom att på samma sätt undersöka 
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dessa diskurser, bidrar det till ytterligare tyngd för analysen av representationerna av Rakhmat Akilov 

och Anton Lundin Pettersson. Till den diskursteoretiska ansatsen tillför vi ytterligare teorier för att 

få in fler perspektiv på empirin, till exempel semiotik. 

3.2 Semiotik 
Den semiotiska tradition vi i denna studie utgår ifrån springer ur lingvisten Ferdinand de Saussures 

teorier om tecken. Hos Saussure ses verkligheten som en väv av tecken – en text – vilka mottagare 

kan läsa och sedan tolka. Dessa tecken har två nivåer: det betecknade (innehåll) och det betecknande 

(uttryck). Förbindelsen mellan dessa två nivåer sker i enlighet med kulturellt etablerade konventioner 

– en form av regler – som på intet sätt är definitiva och fixerade. Således är förbindelsen arbiträr 

(godtycklig) och en betydelse nås först genom tolkning (Ekström & Moberg, 2012, s. 17–21; 

Gripsrud, 2011, s. 146).  

3.2.1 Syntagm och paradigm 
Två väsentliga begrepp inom semiotiken är syntagm och paradigm. Begreppen hjälper till att tolka 

tecken och hur de samverkar. Syntagm är en konstruktion av flera tecken som förmedlar en 

betydelse i ett kronologiskt förlopp. Paradigm är i stället alla tänkbara tecken som kan och 

konkurrerar om att ta plats i ett syntagm (Ekström & Moberg, 2012, s. 26; Gripsrud, 2011, s. 164–

165). Till exempel, när man skriver en berättelse finns det flertalet tecken man kan använda sig av, 

vilka alla finns i paradigmet. Men, för att göra en historia begriplig för en läsare, är det omöjligt att 

använda sig av samtliga tänkbara tecken, utan ett urval av vilka tecken man använder måste ske. 

Urvalet som görs, de tecken som plockas från paradigmet, konstruerar syntagmet – således den 

slutgiltiga berättelsen. Dessa begrepp är applicerbara på vår studie, då vi kan använda dem för att 

analysera vilka tecken, från paradigmet, som väljs för att konstruera Akilov och Lundin Petterssons 

syntagm. 

3.2.2 Representationsteori 
Utifrån verkligheten som en väv av tecken tillkommer begreppet representation. Enligt Stuart Hall 

(1997b, s. 226) är representation en typ av praktik som är kulturellt rotad och uttryckt genom språk. 

Genom språk använder vi, menar Hall (1997a, s. 16–18), olika typer av tecken och symboler för att 

skapa och tolka representationer. Representation är alltså när mening produceras genom språk. Hall 

(1997a, s. 17) delar upp detta i två kategorier. Den ena kategorin avhandlar representationer av 
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konkreta objekt: en bild av ett bord representerar kategorien bord. Detta är dock inte ett faktiskt 

bord, utan enbart en representation av ett bord. I den andra kategorin ingår representationer av mer 

abstrakta objekt. Detta handlar om hur vi kan ha representationer av platser, människor eller känslor 

vi varken varit på, träffat eller upplevt. I denna studie kan denna kategori exemplifieras genom de 

stora delar av världens befolkning som är bekanta med terrorism, terrorister eller upplevelsen av ett 

terrordåd. Detta är möjligt, trots att de som fysiskt drabbats av terror är att betrakta som en 

försvinnande minoritet sett till det stora hela. Dessa uppfattningar, denna bekantskap, har 

majoriteten i stället skaffat sig genom exempelvis mediers representation av terror (Hall, 1997a, s. 

16–19). I denna studie är det denna kategorin av representation som åsyftas genom begreppet 

representation. Inom representationsteori ingår också begreppet stereotyp. Hall (1997b, s. 229–239) 

beskriver det som en förenklad representation av någon som inte tillhör majoriteten. 

Stereotypbildning sker således när någon eller några identifieras och representeras utefter hur de 

avviker från det normativa. 

3.2.3 Denotation, konnotation och mytnivå 
Dessa representationer, den verklighet som medier konstruerar, kan analyseras genom den semiotik 

som Ferdinand de Saussure grundat. Roland Barthes (1972, 1977) vidareutvecklade Saussures 

teorier, bland annat genom att introducera en texts betydelsenivåer: denotation, konnotation och 

myt. Hos Barthes (1977) syftar denotation till textens manifesta nivå, alltså tecknet i sig självt och 

dess direkta mening, medan den konnotativa nivån avser de kulturella associationer tecknet ger 

upphov till – tecknets indirekta mening. Dessa kulturella associationer – konnotationer – är, liksom 

tecknets förbindelse hos Saussure, godtyckliga. Den tredje betydelsenivån – myt – ämnar förklara 

konnotationen genom att avtäcka den ideologi som styr och möjliggör denna. I boken Mythologies 

(1972) samlas Barthes artiklar och essäer som avhandlar tecknets mytnivå, där en av de mest kända 

av Barthes analyser – beträffande ett omslag av tidningen Paris-Match – återfinns. Omslaget visar en 

svart soldat som gör fransk honnör (denotativ nivå), vilket konnoterar fransk nationalism och hur 

befolkningen oberoende etnisk härkomst står enade under trikoloren, att även individer från 

nationer som koloniserats av Frankrike med aktning saluterar nationen. Således finns där ett tydligt 

ideologiskt budskap i bilden – att den franska kolonialismen är av godo: “Myth does not deny 

things, on the contrary, its function is to talk about them; simply, it purifies them, it makes them 

innocent, it gives them a natural and eternal justification, it gives them a clarity which is not that of 

an explanation but that of a statement of fact” (Barthes, 1972, s. 143). För att inte förväxla Barthes 
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tredje betydelsenivå (myt) med studiens huvudsakliga myter och arketyper (mytologiska 

föreställningar), hänvisas det hädanefter till Barthes tredje betydelsenivå som “mytnivå”. Att se till 

tecken som meningsfulla och föremål för tolkning, vilket den semiotiska traditionen samt 

representationsteorin utgår ifrån, är bärande för denna studie. Att se till representationer av två olika 

gärningsmän utan att tillskriva dessa representation signifikans vore meningslöst. Semiotik, 

representation och Barthes (1972, 1977) betydelsenivåer utgör således centrala verktyg i vår analys. 

Däremot behöver vi också ett ytterligare perspektiv i studien för att kunna förklara och undersöka 

materialets mytologiska föreställningar, vilket är väsentligt för vårt syfte och vår frågeställning.  

3.3 Myter och arketyper 
Jack Lule (2001) ser journalisten som arvinge till alla tiders förmedlare av historier; berättare som 

genom årtusenden fängslat sina åhörare genom berättelser sprungna ur en djup, men begränsad 

källa. Lule (2001, s. 4) menar att detta arv av berättelser utgör en väsentlig del av den journalistiska 

praktiken, även i fallet av nyhetsrapportering. Dessa uråldriga historier benämner Lule (2001) som 

arketypiska myter, ibland endast myter. Myt är ett komplicerat och mångtydigt begrepp vilket bör 

definieras i kontexten av denna studie. Liksom Lule (2001), åsyftar vår användning av begreppet myt 

inte en falsk berättelse, en osann eller förvrängd sanning. Myt refererar till mytologiska berättelser, 

historier vars struktur närmare tycks evig och universell, som förekommer i oräkneliga mänskliga 

kulturer (Lule, 2011, s. 15). Även Joseph Campbell fastslår att mytologiska berättelser uppkommit 

var än det funnits mänsklig gemenskap, inspirerade av det psykiska och fysiska mänskliga varat 

(Lule, 2011, s. 15). Varifrån dessa berättelser härrör, menar Campbell (1993) är inifrån människan. 

Denna uppfattning – om myter sprungna ur det inre – utvecklades i huvudsak av psykoanalysens 

förgrundsgestalter Sigmund Freud och Carl Gustav Jung (Campbell, 1993, s. 4). Av dessa två var det 

i synnerhet Jung som fördjupade sig i myter. Utifrån Freuds teorier om de omedvetna 

dimensionerna av det mänskliga psyket, bryter Jung upp det omedvetna i två huvudsakliga skikt: det 

personligt omedvetna, vilket i sin tur vilar på det kollektivt omedvetna – ett medvetande som inte är 

individuellt utan kollektivt och universellt. Det kollektivt omedvetnas innehåll benämner Jung som 

arketyper: uråldriga allmänna bilder, kollektiva föreställningar – myter och sagor (Jung, 1995, s. 104).  

 

Jung gör även en distinktion mellan arketyp och arketypiska föreställningar. Denna distinktion kommer 

vi i denna studie inte ta hänsyn till, utan benämna både arketyp och arketypisk föreställning som arketyp. 

Detta faller i linje med hur Campbell (1993) använder sig av begreppet, medan Lule (2001) 
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abstraherar det vidare till att språkligt benämna både arketyp och myt som endast myt. Detta kommer 

dock ej göras i denna studie, där arketyp och myt står åtskilda. När vi refererar till dessa två 

tillsammans använder vi istället begreppet mytologiska föreställningar. 

 

Huruvida myter faktiskt springer ur det kollektiva medvetandet, vilket Jung (1995, s. 104) och 

Campbell (1993, s. 4) argumenterar för, eller ur en historisk konstruktion av diskurser – vilket vore 

mer i enlighet med den socialkonstruktivistiska synen på världen – är irrelevant för denna studie. 

Teorierna används för att studera texten och dess diskurs – inte människan bakom konsumtionen 

eller produktionen av texten. 

 

Den tidigare forskning som undersöker mytologiska föreställningar i journalistik är blandad, och 

använder sig av olika teorier och metoder för att söka finna dessa och hur de ser ut i text. Vi väljer 

att begränsa oss till att använda oss av Lules (2001) tolkningar av mytologiska föreställningar, då han 

redan applicerar dessa på journalistik och således är praktiskt lämplig. 

3.3.1 Seven Master Myths 
I boken Daily News, Eternal Stories: The Mythological Role of Journalism avhandlar Lule (2001) olika 

mytologiska föreställningar vanligt förekommande i samtida journalistik. Dessa myter och arketyper 

är grundläggande figurer och krafter som “(...) help create the fundamental, archetypal stories that 

are at the heart of human storytelling” (Lule, 2001, s. 15). I denna fasta ensemble finns hjältar och 

skurkar, plågor och syndafloder, ordningens patriarker och omsorgens mödrar, de utstötta och hala, 

illvilliga och oberäkneliga, som frekvent befolkar vår nyhetsrapportering (Lule, 2001, s. 18). 

Användandet av dessa föregås inte alltid av ett aktivt beslut fattat av journalisten själv, utan kan 

mycket väl ske utan journalisternas medvetenhet, förtäckt som något givet i deras praktik (Lule, 

2001, s. 19). 

 

Bland dessa myter och arketyper är det i huvudsak en uppsättning om sju – benämnda som “Seven 

Master Myths in the News” – Lule (2001, s. 21) beskriver. The Victim (översatt till offer-arketypen i 

analysen) omvandlar döden till ett offrande, de döda till offer och ämnar höja livet över döden. The 

Scapegoat (syndabocken) ämnar beskriva det som sker med den som motsätter sig den rådande sociala 

ordningen, dess kärnvärden och trosuppfattningar; ett förkroppsligande av skuld och ondska 

fungerande som antites till det önskade. The Hero (hjälten) påvisar människans förmåga att 



 23 

åstadkomma storverk, används för att definiera vad storhet är och vad som är att betrakta som 

föredömligt. The Good Mother (modern) är omsorgens värme och trygghet, signalerar godhet och 

omhändertagande. The Trickster (trickster) påvisar det kluvna, dumma och primitiva i människan; 

potentialen till destruktion och illdåd. The Other World (den andra världen) artikulerar distinktionen 

mellan det vi betraktar som känt och okänt. The Flood (syndafloden) skildrar katastrofer och 

beskriver en kraft bortom mänsklig kontroll och förmåga (Lule, 2001, s. 21–25). Lule (2001, s. 18) 

poängterar också att mytologiska föreställningar inte är en direkt förutsättning för en journalistisk 

produkt, utan är att betrakta som ett verktyg snarare än något bärande. 
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4. Metod 
För att besvara vår frågeställning och uppnå vårt syfte väljer vi att undersöka empirin med en 

kvalitativ forskningsansats och utför en textanalys. Den typen textanalys vi använder oss är Norman 

Faircloughs (2000) kritisk diskursanalys (Critical Discourse Analysis, CDA) tillsammans med 

analytiska begrepp ur den semiotiska traditionen: syntagm och paradigm samt denotation, 

konnotation och mytnivå. 

4.1 Kvalitativ metod 
Då vårt syfte är att undersöka hur Rakhmat Akilov och Anton Lundin Pettersson representeras i 

Aftonbladet och genom det undersöka hur mytologiska föreställningar används är det rimligt att vi 

använder oss av en kvalitativ metod (Boréus, 2015b, s. 158–175). Utifrån vårt syfte och vår 

frågeställning väljer vi att genomföra en textanalys. Då texter bidrar till konstruktionen av 

människors föreställningar om samhället och relationer mellan grupper, kan man studera denna 

process – i detta fall representation – genom att analysera text (Boréus, 2015b, s. 158). Dock hade en 

metodologisk triangulering med kvalitativa intervjuer potentiellt gynnat studien, då vi hade kunnat ta 

in ett ytterligare perspektiv på hur individuella journalister bedriver sin praktik (Larsson, 2010, s. 55–

56). Men i denna uppsats begränsar vi oss till en textanalys. 

4.2 Kritisk diskursanalys 
Då vi analyserar representationen av Rakhmat Akilov och Anton Lundin Pettersson är CDA, en 

metod ur textanalytisk tradition, lämplig. Med denna metod går det att läsa och tolka texter på 

detaljerad nivå utifrån perspektiv såsom politik, makt och ideologi (Berglez & Olausson, 2012, s. 

122–123). Detta gör man genom att analysera text och dennas diskurs, vilket görs utifrån både ett 

dynamiskt och historiskt perspektiv (Fairclough, 2000, s. 35). För det första innefattar analysen en 

detaljerad studie av text där frågor som vad som skrivs och inte skrivs, vilka ord som väljs och inte 

väljs, vad dessa betyder, samt till vilka aktörer som finns förekommer. För det andra innefattar 

analysen också att man studerar textens diskurs. Där ser man till vilka omständigheter som påverkar 

texten, och hur dessa yttras (Berglez & Olausson, 2012, s. 128–130; Boréus, 2015b, s. 167–169; 

Fairclough, 2000, s. 35, 73). CDA utvecklades av Norman Fairclough (2000, s. 73) som tillförde 

begreppet kontext till analysen och delar upp den i tre nivåer: texten, den diskursiva praktiken och 

den sociokulturella praktiken (Berglez & Olausson, 2012, s. 129). Dessa tre nivåer innefattar 
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varandra och kan analyseras både var för sig och tillsammans. Fairclough (2000, s. 73) presenterar 

dessa praktiker utefter modellen nedan för att visuellt beskriva relationerna dem emellan. 

Figur 4.2.1 Norman Faircloughs modell 

  
I textens praktik studeras själva texten, till exempel språket i en artikel från Aftonbladet (Boréus, 2015a, 

s. 180). I denna analys ser man till textens makro- och mikronivå. När man studerar textens 

makronivå undersöker man vilka kategorier, ämnen eller teman texten har skrivits inom och vilka 

tänkbara sådana som inte fått utrymme. På mikronivån analyseras istället vilka ord som valts att 

beskriva företeelser i texten, vilka ord som inte valts på bekostnad av dessa och vilken faktisk 

mening orden har. Här studerar man också hur meningar byggs upp och hur de kopplas samman. 

Man ser till vilka ord som utgör – och inte utgör – meningar. Samma gäller vilka meningar som 

utgör, och inte utgör texten. Man tar även hänsyn till vilken ideologisk effekt ord har på texten och 

vilka metaforer som används och vilken politisk laddning de har (Berglez & Olausson, 2012, s. 129–

130; Fairclough, 2000, s. 77). Studerar man nyhetsartiklar undersöks också vilka som kommer till tals 

i texten, hur dessa citat är formulerade (Berglez & Olausson, 2012, s. 129–130). Det är på denna nivå 

det är lämpligt att också använda sig av andra textnära analysmetoder, såsom semiotik, vilket vi gör i 

denna studie. 

 

Textens praktik innesluts av den diskursiva praktiken. Fairclough (2000, s. 78) menar att en text alltid är 

producerad på ett speciellt sätt i en särskild diskurs. Här studerar man vilka sociala strukturer, 

normer och konventioner det går att finna genom texten samt vilka diskurser som avhandlas 

(Berglez & Olausson, 2012, s. 130; Fairclough, 2000, s. 80). Studeras till exempel en artikel från 

Aftonbladet går det analysera den utifrån den nyhetsjournalistiska diskursen och andra diskurser som 

berör de ämnen artikeln avhandlar. Detta gör man genom att till exempel urskilja språkliga praktiker 
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ur texten som kan ge svar på hur det kommer sig att vissa händelser skildras på särskilda sätt. Det 

undersöks till exempel vad det är som gör att vissa aktörer benämns på ett eller annat sätt, och vilka 

större narrativ det är som tar plats i texten: finns det särskilda regler för hur man rapporterar om 

vissa nyheter? På denna nivå kan man även studera hur mottagarna tolkar nyhetsartiklar, och genom 

det få svar på vilka diskursiva praktiker som påverkar texten. Det är också här man kan se hur de 

som producerar texterna påverkas, vilket vi dock inte gör i denna studie (Berglez & Olausson, 2012, 

s. 130).  

 

Den tredje nivån, den sociokulturella praktiken, är analysens övergripande praktik. Här sätter man 

diskursen och texten i en sociokulturell kontext och undersöker innehållet utifrån den 

samhällsstruktur som texten har producerats och konsumerats inom (Berglez & Olausson, 2012, s. 

130). Denna nivå av Faircloughs (2000) modell är svår att uttala sig om genom enbart en språklig 

analys. Därför är det vanligt att man involverar ytterligare vetenskapliga teorier och metoder i detta 

steg (Boréus, 2015a, s. 180–181; Fairclough, 2003, s. 15–17). Det man kommer fram till genom den 

språkliga analysen kan dock indikera hur den rådande samhällsstrukturen påverkat texten. 

4.3 Urval 
Eftersom vi studerar språk, avgränsar vi oss till att analysera den skrivna texten i textbaserade 

nyhetsmedier. Inom svenska textbaserade medier avgränsar vi oss ytterligare till kvällspress. Detta 

görs eftersom kvällspress är benägen att skriva med fokus på sensation (Ghersetti, 2004, s. 262; 

Hvitfelt, 1998, s. 81; Strömbäck, 2015, s. 151–165). I kvällspress blir det därför på många sätt 

förenklat och okomplicerat, vilket kan motivera ett användande av mytologiska föreställningar i 

denna typ av journalistik (Hvitfelt, 1998, s. 81). Inom svensk kvällspress är de två största tidningarna 

Aftonbladet och Expressen (Westlund, 2018, s. 104–105). Av dessa två väljer vi att enbart studera 

artiklar från Aftonbladet (oberoende socialdemokratisk), då den vid dåden var Sveriges största 

webbtidning (Westlund, 2016, s. 50–51, 2017, s. 94–95,). Tidningen är också en av Sveriges äldsta 

och har under en lång tid varit en betydande del av svenskarnas medievanor (Fredriksson, 

Gustafsson, Hadenius & Strand, 1980; Wadbring & Weibull, 2014, s. 134). Således går det att 

argumentera för att Aftonbladet kan vara representativ för svensk kvällspress i stort och innehar en 

maktposition inom den nyhetsjournalistiska diskursen.  
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För att möjliggöra en närstudie av texten i en mer hanterbar volym, begränsar vi antalet artiklar från 

tidningens webbplats till tio per attentat utefter ett strategiskt urval. Denna mängd artiklar är möjliga 

att studera med vår valda metod. Trots det begränsade antalet artiklar öppnar det för möjligheten att 

kunna bilda sig en större uppfattning om Aftonbladets representation av Rakhmat Akilov och Anton 

Lundin Pettersson och hur mytologiska föreställningar används. Tidpunkten i rapporteringen som 

granskas är artiklar skrivna i nära tid till händelsen, dock med tillräckligt avstånd för att en bild av 

hela händelseförloppet är någorlunda etablerad samt artiklar skrivna vid ett senare tillfälle då den 

tidsmässiga distansen kan ha gjort konturerna av händelsen tydligare. Att analysera texter skrivna i 

för nära anslutning till händelsen riskerar att vara knapphändiga vad gäller representationen av 

gärningsmännen och det eventuella större sammanhanget, därför väljs eventuella breaking news-

artiklar bort (Ahrne & Svensson, 2015, s. 21–23). Vi väljer även att inte undersöka några bilder i 

artiklarna, utan enbart den skrivna texten, då det primärt är språkliga beskrivningar vi studerar. 

4.3.1 Artiklar 
Artiklar om Rahkmat Akilov 

1a. “39-åringens vänner förvånade efter terrorgripandet” – 8 april 2017 (Nilsson, 2017).  

2a. “Ensamvargen – den nya terroristen”– 8 april 2017 (Schori, 2017).  

3a. “Rakhmat Akilov, 39, misstänks för attacken på drottninggatan” – 9 april 2017 (Eriksson et al., 

2017) 

4a. “Rakhmat Akilov, 39, erkänner terrorbrott – häktas” – 11 april 2017 (Nilsson et al., 2017). 

5a. “Akilov kapade hans lastbild – hade en galen blick” – 29 januari 2018 (Tronarp, 2018).  

6a. “Rakhmat Akilov åtalas för terrorattacken på Drottninggatan” – 30 januari 2018 (Dawod, 

Tagesson, Thornéus, Tronarp & Westin, 2018).  

7a. “Akilov: En svetsare som blev terrorist” – 30 januari 2018 (TT, 2018a).  

8a. “Bilden växer fram – så blev Akilov terrorist” – 1 februari 2018 (Lindberg & Wiman, 2018). 

9a. “Terrorexperten: En fullfjädrad jihadist” – 20 februari 2018 (TT, 2018b).  

10a. “Livstidsfängelse och utvisning för Akilov – döms för 5 mord och 119 mordförsök” – 7 juni 

2018 (Tagesson, 2018) 

 

Artiklar om Anton Lundin Pettersson 

1b. “Anton, 21, misstänks för mordet på skolan” – 22 oktober 2015 (Granlund et al., 2015).  

2b.”’Inte förvånad om han skrivit om dådet’” – 22 oktober 2015 (Minell & TT, 2015).  
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3b. “Barnen berättar om hur de flyr i panik” – 8 mars 2016 (Stenquist, 2016). 

4b. “Polisen: Han skyllde sina misslyckanden på invandringen” – 8 mars 2016 (Stenquist & 

Tagesson, 2016a).  

5b. “Här letar skolmördaren fler offer” – 8 mars 2016 (Stenquist & Svahn, 2016).  

6b. “Desperata larmsamtalet inifrån skolan” – 8 mars, 2016 (Stenquist & Tagesson, 2016b)  

7b. “Så planerade Anton Lundin Pettersson sista dagarna före dådet” – 11 mars 2016 (Melin, 2016)  

8b. “Nödropet vid skolmassakern: Vi behöver alla poliser i världen här” – 22 oktober 2016 (Hjertén, 

2016)  

9b. “Anton Lundin Petterssons bror berättar nu om tiden före dådet” – 25 september 2017 (Rapp, 

2017a). 

10b. “Nya boken om skoldådet i Trollhättan – läs delar av boken här” – 25 september 2017 (Rapp, 

2017b).  

4.3.2 Läshjälp 
I studien refereras samtliga artiklar till en siffra och en bokstav. Artiklar om Akilov benämns från 1a 

till 10a och artiklar om Lundin Pettersson benämns från 1b till 10b (som presenterats ovan). I det 

analytiska arbetet refereras dessa genom parentes i slutet av meningen, till exempel: Akilov beskrivs 

som… (8a). Eller genom vanliga citat/blockcitat, till exempel: i 8a skrivs det om Akilov: “vad vi ser 

är en (...)”. När en nyhetsartikel från urvalet hänvisas i egenskap av fakta – och inte som 

analysmaterial – refereras det på vanligt vis.  

4.4 Tillvägagångssätt 
I textanalysen arbetar vi utifrån det hermeneutiska arbetssättet: helheten bryts ner i delar för att 

förstå respektive del och vilket sedan bidrar till förståelsen av helheten (Helland, Knapskog, Larsen 

& Østbye, 2003, s. 238). Detta gör vi ur ett diskursteoretiskt perspektiv och med CDA. Först 

studeras texten – första nivån i Faircloughs (2000, s. 73) modell – vilket är våra 20 artiklar (tio av 

vartdera fallet) från Aftonbladet. Inledningsvis analyseras dessa texter ur ett makroperspektiv (Berglez 

& Olausson, 2012, s. 129–130). Detta gör vi genom att närma oss varje artikel med tre övergripande 

analysfrågor (Boréus, 2015a, s. 185):  

1. Vad är artikelns vinkel? Begreppet vinkel i en journalistisk kontext betyder med vilket 

angreppssätt eller vilken utgångspunkt en journalist väljer att presentera en nyhet (Häger, 

2017, s.74).  
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2. Vilka ämnen tas upp i artikeln? Med ämne menar vi de ämnen som tas upp i texten, som till 

exempel brott, psykisk ohälsa eller politik. 

3. Vilket tema har artikeln? Tema är vad texten på det djupaste planet handlar om (Gripsrud, 

2011, s. 168). Både ämne och vinkel indikerar textens tema, därför ser vi främst till svaren på 

de två tidigare analysfrågorna när vi svarar på denna fråga.  

Dessa svar ger en överblick över vad materialet handlar om och vilka likheter och skillnader det 

finns. Vi får också reda på vilka diskurser det kan vara intressant att vidare analysera (Berglez & 

Olausson, 2012, s. 129–130).  

 

Därefter studeras textens mikroperspektiv där vi analyserar varje artikel på detaljerad språklig nivå – 

vad och hur det skrivs om Rakhmat Akilov och Anton Lundin Pettersson. Det gör vi genom att 

närma oss texten med ytterligare tre analysfrågor:  

1. Hur benämns gärningsmannen i texten?  

2. Hur beskrivs gärningsmannen i texten?  

3. Vad gör gärningsmannen i texten?  

I dessa frågor innefattas även aspekten hur de inte benämns, hur de inte beskrivs och vad de inte gör i 

texten. Det är här de semiotiska begreppen syntagm och paradigm kommer till användning, då vi 

analyserar vilka tecken som används (eller inte används) i konstruktionen av representationerna – 

alltså vilka paradigmatiska tecken som utgör vilka syntagm. Utöver det tar vi ut andra aktörer i texten 

för att se om det finns något som kompletterar representationen av Akilov och Lundin Pettersson. 

Genom dessa svar får vi en överskådlig bild av gärningsmännen. Detta resultat analyseras med 

begreppen denotation, konnotation och mytnivå (Ekström, 2012, s. 129–130). Dessa begrepp 

möjliggör en beskrivning av det manifesta innehållet, liksom konnotationer beskrivningarna ger 

upphov till, vilka politiskt laddade effekter representationerna har i texten. Det är här de ideologiska 

aspekterna avhandlas; vilka maktstrukturer som reproduceras genom dessa representationer 

(Barthes, 1972, 1978). Vi kopplar även de beskrivningarna vi hittar till tidigare forskning. Detta 

arbete ger oss sammantagna representationer av gärningsmännen. De presenteras i analysen under 

olika underteman, med koppling till makronivåns teman, som sammanfattar representationernas 

likheter och olikheter. 

 

Efter att vi presenterat representationerna av båda gärningsmännen analyserar vi dem i den 

diskursiva praktiken. Här analyseras hur diskursiva praktiker påverkar representationerna av 
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gärningsmännen i empirin (Fairclough, 2000, s. 80). Sedan undersöker vi vad representationerna i sin 

tur kan säga om diskurserna, samt sätter representationerna i relation till tidigare forskning. Det är 

även i den här delen vi undersöker materialet utifrån teorier om mytologiska föreställningar. Främst 

ser vi till Jack Lules (2001) forskning om journalistiska myter och arketyper – och ser om/hur 

representationen av Akilov och Lundin Pettersson utgör exempel på dessa. Här relaterar vi analysen 

till tidigare studier av terrorism och brott i medier, till exempel genom att se till likheter och 

skillnader mellan hur mytologiska föreställningar används i dessa representationer, i relation till 

andra studiers resultat. Utifrån detta reflekterar vi över vilka större berättelser som reproduceras 

genom texten. Genom den sammantagna analysen av dessa texter möjliggörs det att studera vilken 

mening som konstrueras genom textens representationer (Hall, 1997a). 

 

Därefter tar vi analysen vidare till den sociokulturella praktiken. Detta för att diskutera 

representationen av gärningsmännen och de mytologiska föreställningar som den är präglad av i 

relation till den samhällsstruktur och ideologi som texterna produceras och konsumeras inom 

(Berglez & Olausson, 2012, s, 130–131). Det är här man kan ta vidare diskussionen till det som 

Papacharissi och Oliveira (2008) kommer fram till: att ett lands journalistiska praktik kan spegla en 

nation och kulturs inställning till ett ämne eller fenomen, såsom terrorism eller brott, samt Cottles 

(2006) forskning om att medier har en hårdvinklad syn på terrorism och brott. Det går däremot inte 

att bekräfta några sådana slutsatser på en generell nivå, men studiens resultat möjliggör ytterligare 

forskning där denna bild går att pröva vidare.  

4.5 Validitet och reliabilitet  
En studies validitet definieras genom att analysen och resultatet på ett relevant och tydligt sätt är 

kopplat till studiens problemformulering. För att detta ska kunna säkerställas måste därför syftet och 

frågeställningar inte vara för breda, utan väl avgränsade för att passa studiens omfattning. Den valda 

metoden i studien bör således kunna ge svar på frågeställningen och vara förenligt med syftet 

(Helland et al., 2003, s. 40–41). Vårt syfte och vår frågeställning handlar om text, i detta fall hur 

mytologiska föreställningar används i representationer – ett syfte som kräver att man på djupet 

analyserar sin empiri. Därför är det lämpligt att arbeta med en kvalitativ forskningsansats. Med 

samma argument väljer vi att arbeta med CDA. En studie definieras oftast som valid när den även är 

reliabel. I vårt forskningsprojekt förhåller vi oss därför till reliabilitet genom att utföra studien på ett 

så transparent sätt som möjligt utefter ett väl underbyggt urval. Vi förhåller oss till en tydlig struktur, 
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korrekt formalia och akribi. I detta ingår också att vi förklarar och motiverar varje beslut vi tar under 

studien och anknyter till adekvat vetenskaplig litteratur. Till detta inkluderar det även att vi har ett 

kritiskt förhållningssätt till vår valda metod (Helland et al., 2003, s. 40–41). 

4.6 Metodkritik 
Liksom verkligheten i sig självt inte kan reduceras till enkom vår vetskap om verkligheten, som är 

skiftande och fragmentarisk, kan inte en texts fulla betydelse uttömmas genom vår analys av den 

(Fairclough, 2003, s. 14–15). Således är en texts definitiva betydelse svår, om inte omöjligt, att hävda. 

Denna avsaknad av objektiv grund för studien är problematisk och bör bemötas. En textanalys 

utgörs av tolkningar vars vetenskapliga relevans måste motiveras. För att motivera dem kan man 

som forskare förhålla sig till vissa metodkriterier. Genom att göra detta finns det möjlighet att 

motivera sina tolkningar som vetenskapliga (Ekström & Larsson, 2012, s. 16–17). Inom den 

tolkande vetenskapen finns det flera metodkriterier man kan hänvisa till. Mats Ekström och Larsåke 

Larsson (2010, s. 17) presenterar sex sådana som är viktiga för studier av medier.  

● Koherens handlar om att de tolkningarna man gör hänger ihop på ett relevant sätt. 

● Omfattning menas med att vetenskapliga tolkningar inte får grundas på partiskt urval, alla 

tänkbara uppgifter ska behandlas.  

● Intersubjektivitet innefattar att flera forskare, oberoende av varandra, ska komma fram till 

liknande tolkningar av samma material.  

● Öppenhet rör sig om att man ska ha kritiskt förhållningssätt till sin egna fördomar och sin 

förförståelse när man gör vetenskapliga tolkningar.  

● Djup betyder att ens tolkningarna ska beröra det latenta i det man studerar, att inte enbart 

skrapa på ytan i sin analys.  

● Kontextualitet innebär att man är medveten om att språk och sociala handlingar kan tolkas, 

bedömas och ha olika betydelse beroende på sammanhang. En medvetenhet om detta gör 

tolkningarna mer vetenskapliga (Ekström & Larsson, 2010, s. 17).  

Dessa kriterier följer vi genom att studera representationerna av gärningsmännen på ett sådant 

likartat sätt som möjligt, där dessa förbinds med varandra i analysen. Vi har ett väl motiverat urval i 

relation till vårt syfte och vår frågeställning, vars resultat ämnar kunna bidra till medieforskningen. 

Intersubjektivitet uppfyller vi genom att med transparens förklara studiens alla steg, detta möjliggör 

för en repeterad studie med liknande resultat. Vi är medvetna om vår förförståelse och ställer oss 

kritiska till denna, samt närmar oss materialet med öppna sinnen utan ambition att förvränga eller 
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göra vantolkningar. Materialet undersöks på djupet, vilket våra metoder och teorier tillåter oss att 

göra, likaså att studera texten i olika sammanhang och vilken betydelse det har för våra tolkningar 

(Ekström & Larsson, 2010, s. 16–17). 

 

När man med tolkande vetenskap förklarar ett begränsat material, vilket vi gör i denna studie, kan 

man heller inte göra anspråk på att dra generaliserande slutsatser. Däremot kan man med sitt resultat 

genom tolkande vetenskap diskutera teoretiska generaliseringar. Dessa fungerar genom att flera 

kvalitativa studier av liknande fenomen tillsammans kan användas för att utveckla teorier – 

förklaringsmodeller för materialet i stort (Ekström & Larsson, 2010, s. 17–18). Det är det vi ämnar 

göra med vår studie, att bidra till medieforskningen för hur mytologiska föreställningar används i 

svenska medier.  

4.7 Etiska frågeställningar 
Den huvudsakliga etiska frågan vi måste förhålla oss till är den beträffande objektivitet när vi gör en 

textanalys, vilket vi gör genom att vara självkritiska till vår metod och våra tolkningar. Det är även av 

vikt att förhålla sig korrekt till citat och referenser, inte plagiera eller missbruka teorier och metoder, 

samt förhålla sig källkritisk. När studien behandlar brott, finns offer och anhöriga att ta hänsyn till. 

Därför förhåller vi oss till dessa på ett så varsamt och respektfullt sätt som möjligt (Vetenskapsrådet, 

2017, s. 69). Det är även av vikt att poängtera att studien avhandlar representationen av ett skeende; till 

exempel hur offer eller gärningsmän konstrueras i text. Studien avser uttala sig om just 

representationen, inte den händelse som givit upphov till den – således ska exempelvis de offer vi 

studerar i texten inte förväxlas med de faktiska personer som drabbats av respektive dåd.   
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5. Analys 

5.1 Textens praktik 
I första delen av analysen studerar vi textens praktik i Faircloughs (2000, s. 73) modell. Inledningsvis 

presenteras materialets makroperspektiv, följt av textens mikroperspektiv. Genom detta får vi en 

sammanfattad bild hur gärningsmännen representeras. Denna sammantagna bild för vi sedan vidare 

in i nästa praktik i Faircloughs (2000) modell: den diskursiva praktiken. 

5.1.1 Makroperspektiv 
I analysen av textens makroperspektiv studerar vi först artiklarnas vinklar; med vilken infallsvinkel 

artikeln presenteras (Häger, 2017, s. 74). Sedan tar vi ut vilka ämnen som nämns i texten. Därefter, 

med hjälp av artiklarnas vinklar och ämnen, studerar vi vilka teman texterna berör – vad texterna på 

djupet handlar om (Gripsrud, 2011, s. 168). Till sist sammanfattar vi analysen av makronivån och 

redogör för hur vi tar vidare den i analysen.  

 

Vinklar – gärningsmän 

Artiklarna om Rakhmat Akilovs följer ett kronologiskt förlopp. De tidigaste publicerade artiklarna är 

vinklade på att denne är misstänkt som gärningsman, medan de senaste på att han blivit dömd. Den 

juridiska processen, från att han grips, häktas, åtalas och döms – med utgångspunkt i terrorbrottet – 

utgör majoriteten av artiklarnas vinklar. Till dessa hör huvudsakligen artiklarna 3a, 4a, 6a, 10a som 

kretsar kring den rättsliga processen. Därefter finns ett fåtal artiklar som i stället vinklar på vad andra 

personer säger om Akilov: 1a där anhöriga beskriver sin chock inför att Akilov är misstänkt, 7a vars 

vinkel är vad chauffören – som Akilov stal lastbilen från – säger om händelserna och 9a där en 

terrorexpert ger ett utlåtande om Akilov och hans motiv. Utöver det ser vi två artiklar, 7a och 8a, 

som berättar om Akilovs liv innan terrordådet. Till sist finns artikel 2a där det istället i stort berättas 

om ensamvargar som terrorister – med Akilov som utgångspunkt.  

 

Rapporteringen om Lundin Pettersson går i huvudsak att dela upp i två delar. Förutom materialets 

tidigaste artikel 1b där vinkeln är att Lundin Pettersson blivit misstänkt för dådet, handlar det endera 

om att återberätta brottet, eller artiklar där dennes liv skildras. Sett till rapporteringen om brottet 

vinklas det på två olika sätt: antingen genom vad andra som överlevt attackerna berättar, såsom 

poliser eller elever, som i artikel 3b och 8b, eller vad teknisk utrustning kunnat skildra från dådet, 
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som övervakningskameror eller telefonsamtal, som i 5b och 6b. Den delen av bevakningen som 

fokuserar på Lundin Petterssons liv finns det två artiklar som på djupet försöker förklara honom 

och hans psykiska mående: 9b och 10b. I ena artikeln intervjuas en författare som skrivit en bok om 

honom, i den andra presenteras ett utdrag ur boken – ett utdrag som utförligt skildrar Lundin 

Petterssons tid innan dådet. Därutöver finns två artiklar 4b och 7b som beskriver vad polisen själv 

kommit till för slutsatser om Lundin Pettersson som person. Till sist finns artikel 2b där en 

terrorexpert och en kriminolog spekulerar kring gärningsmannens motiv.  

 

Sammanfattning av vinklar 

Artiklarnas vinklar är huvudsakligen snarlika i båda fallen. Det handlar om gärningsmännen, brottet 

de är misstänkta för eller skyldiga till, samt deras bakgrund. De artiklar som inte vinklas på 

gärningsmännen är istället vinklade på anhöriga eller experter som yttrar sig om det inträffade. Den 

största skillnaden artiklarna emellan är att flertalet artiklar om Akilov avhandlar dennes rättegång och 

att det finns flera artiklar i fallet Lundin Pettersson som skildrar honom som person och hans 

bakgrund. 

 

Ämnen – gärningsmän 

Ämnet terrorism förekommer i samtliga artiklar i bevakningen av Rakhmat Akilov. Motsvarande 

ämne i rapportering om Anton Lundin Pettersson är dennes brott, vilket förekommer genomgående. 

Således finns det ingen artikel i bevakningen som inte berör de brott respektive gärningsman är 

skyldig till. Utöver det förekommer ämnet extremism i fallet Akilov, där det berörs i alla artiklar 

utom 5a. Detta till skillnad från bevakningen av Lundin Pettersson där extremism – hittat i ämnen 

som nazism, rasism och högerextremism – hittas i alla artiklar förutom tre: 2b, 6b och 8b.  

 

Lika ofta som extremism syns i bevakningen av Akilov återfinns ämnet islam och radikalisering. 

Även i fallet Lundin Pettersson förekommer ämnet radikalisering, men bara i hälften av artiklarna. 

Därefter är juridik ett frekvent avhandlat ämne i bevakningen av Akilov. Detta hittar man inte i fallet 

Lundin Pettersson, där man i stället finner ämnen som berör psykisk ohälsa och självmord. 

Detsamma gäller ämnet sociala medier och populärkultur, vilket förekommer i bevakningen av 

Lundin Pettersson och inte av Akilov. Nationer som ämne, såsom Uzbekistan och Sverige, finns i 

rapporteringen av Akilov, men inte på samma sätt hos Lundin Pettersson, där det istället är 

invandring som syns (fyra artiklar). 
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Sammanfattning av ämne 

De ämnen som förekommer i bevakningen av båda fallen skiljer sig i mångt och mycket åt. Att 

ämnena skiljer sig här beror givetvis på att det är olika fall som analyseras. Det som däremot går att 

utläsa är att fallet Akilov berör – till antalet – färre ämnen, medan bevakningen av Lundin Pettersson 

tycks kretsa kring fler, samt att extremism och radikalisering tar större plats i fallet Akilov än i 

bevakningen av Lundin Pettersson. 

 

Tema – gärningsmän 

Vinklar och ämnen indikerar textens tema i stort. Gemensamt hos båda fallen är att tema ideologi 

syns i samtliga artiklar där gärningsmännens respektive extremism, radikalisering eller motiv 

avhandlas. Här beskrivs ideologier som är långt ifrån den dominerande, och står som tema i alla 

artiklar sånär som på en i bevakningen av Akilov och tre i fallet Lundin Pettersson. Vinklarna på 

brottet/terrordådet och de ämnen som avhandlar dessa, att både Akilov och Lundin Pettersson 

orsakat förödelse på en plats som normalt sett är trygg och lugn, kan sammanfattas som ett 

skapande av kaos, vilket kan anses som ett gemensamt tema. 

 

Vad som skiljer fallen åt är att teman som hälsa och internet ständigt förekommer i bevakningen av 

Lundin Pettersson. Både ämnen och vinklar visar att Lundin Petterssons mående avhandlas i större 

utsträckning än Akilovs. I fallet Akilov däremot är dennes rättegång tongivande, vilket kan 

sammanfattas under tema rättvisa. Internet som tema utgör en stor del av bevakningen av Lundin 

Pettersson, vilket det inte gör hos Akilov. I fallet Akilov finns också nationalitet som ett tema, vilket 

visas genom att ämnen som Sverige och Uzbekistan avhandlas, samt att vissa artiklar vinklar på hur 

han tagit sig till Sverige. Liknande tema finns i bevakningen av Lundin Pettersson, dock genom 

dennes syn på invandring.  

 

Sammanfattning av tema 

Ser man till de teman som avhandlas i bevakningen av de båda gärningsmännen förekommer 

ideologi och skapande av kaos; vilket motiveras genom att deras respektive motiv och dåd ständigt 

förekommer i artiklarna. Vad som skiljer dem åt är att i bevakningen av Akilov avhandlas tema 

rättvisa och i rapporteringen om Lundin Pettersson syns tema hälsa och internet. Förenar dem gör 

också att temat nationalitet förekommer, dock med olika perspektiv. Akilovs hat och dåd är riktat 
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mot Sverige och andra västländer, medan Lundin Petterssons gärning är menad som en handling för 

dessa. 

 

Sammanfattning av makronivån 

Utifrån rapporteringens vinklar, ämnen och teman utläser vi både likheter och skillnader på 

makronivå. Artiklarna fallen emellan vinklas på ett likartat sätt, vilket vittnar att det finns 

konventioner gällande rapporteringen av våldsbrott av detta slag. Båda rapporteringarna tar avstamp 

i brottet, fokuserar på gärningsman som beskrivs utifrån vittnen, anhöriga och experter, samt i 

relation till sin sociala tillvaro, och följer – i Akilovs fall – sedan upp den rättsprocess som påbörjas 

efter häktningen. I fallet Akilov behandlas ett färre antal ämnen flitigt, medan Lundin Petterssons 

ämnen är fler och mer splittrade, med fokus på hans liv innan dådet. Ämnen direkt knutna till 

brottet förekommer frekvent i rapporteringen av båda fallen, men dess ideologiska motiv är hos 

Lundin Pettersson nedbrutet till flera ämnen – såsom högerextremism, rasism, nazism och 

invandring – medan det hos Akilov är mer samlat under islam och terrorism. De ideologiska 

motiven förekommer också i fler artiklar i bevakningen av Akilov än Lundin Pettersson. 

 

Jämförelsen av artiklarnas teman vittnar om en samstämmig betoning av brottens karaktär och de 

ideologiska aspekterna av gärningarna, men visar på hur rapporteringen av Lundin Pettersson lyfter 

dennes psykiska hälsa, vilket inte är ett övergripande tema i bevakningen av Akilov. Dessutom 

närvarar internet som ett tema i fallet Lundin Pettersson, medan hos Akilov är det rättsliga aspekten 

av bevakningen att betrakta som ett tema i sig. I båda fallen finns även nationalitet som ett tema, 

men med olika synvinklar. Tillsammans med vinklar och ämnen, analyseras dessa teman vidare 

under den diskursiva praktiken. 

5.1.2 Mikroperspektiv 
Analysen av textens mikroperspektiv presenteras under fyra underteman vilka under analysens gång 

framträdde som tydliga. Dessa underteman springer ur den sammantagna bild av makro- och 

mikronivån vi kunde utröna, och är: 1. Komplexitet, 2. Tillsammans i utanförskapet, 3. Samma ondska, olika 

källa och 4. Skräckfigur kontra terrorist. När vi har presenterat de olika undertemana sammanfattar vi 

dem och tar med oss dem till nästa steg av analysen.  
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I analysen refererar vi till materialet på tre olika sätt, antingen via blockcitat, vanliga citat, eller 

genom en parentes med artikelns förkortning i slutet av meningen. 

 

Undertema 1: Komplexitet  
Detta undertema finns i följande artiklar: 3a, 6a, 8a, 9a, 10a; 1b, 2b, 4b, 6b, 10b. 

Rakhmat Akilov, till skillnad från Anton Lundin Pettersson, är en dömd terrorist (Tagesson, 2018). 

Sett till konnotationer vissa beskrivningar ger upphov till finns argument för att Akilov 

representerades som terrorist från första början. I artikel 3a som är en av materialets tidigast 

publicerade artiklar beskrivs han som “muslim”. När en muslim står misstänkt för ett dåd av det slag 

som inträffade på Drottninggatan, behövs ingen terrordom för att läsaren ska konnotera terrorism. 

Detta kan förklaras genom konnotationens mytnivå, där västerländska medier de senaste 

decennierna rapporterat om islamistisk terror. Dessa terrordåd, alltifrån 11 september-attackerna till 

2010-talets attacker i Europa, har givit upphov till medieinnehåll där islam sätts i samband med 

terrorism, vilket samverkar intertextuellt i konstruktionen av denna konnotation. Samma effekt får 

beskrivningen av Akilovs inblandning i terrorgrupper: “tillhör terrorsekten IS”, “han var kopplad till 

IS”, “visat sympatier för extrema organisationer, däribland IS”, “erbjudit sig att utföra ett terrordåd 

åt IS” och att han ska ha haft regelbunden kontakt med IS-anhängare via chattverktyget Telegram 

(3a; 6a; 8a). Denotativt är han en del av terrorgruppen, även om det visat sig att ingen 

terrororganisation tagit på sig dådet (10a). Ser man till rapporteringens syntagm och paradigm, kan 

man fastslå att Akilovs syntagm, de tecken som väljs för att konstruera honom, främst består av 

sådana som konnoterar terrorism. Dessa konnotationer, som skrivningar om terrordåd och IS ger 

upphov till, fyller funktionen att sätta Akilov i en kontext av tidigare omskrivna terrordåd och 

mediebilden av IS-krigare. Det som ger upphov till konnotationen (tecknets mytnivå) är den rådande 

ideologi och kultur där dåd med islamistiskt motiv anses som något skräckinjagande och hotfullt. 

Således byggs Akilov som en närmast stereotypisk terrorist, som hämtar sina karaktärsdrag ur redan 

etablerade narrativ. 

 

Nazist och internettroll 

På en denotativ nivå beskrivs Anton Lundin Petterssons dåd som högerextremt. Syftet med Lundin 

Pettersson gärning var att döda invandrare (4b; 5b; 7b; 8b). Denna ideologiska laddning av gärningen 

ger brottet sin karaktär som ett rasistiskt hatbrott. Terroristen Anders Behring Breivik, diktatorn 

Adolf Hitler och andra aktörer bakom främlingsfientliga budskap beskrivs vara en del av det som 
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motiverat Lundin Pettersson (10b). Redan tidigt i rapporteringen används tecken som beskriver 

denna utveckling: 

 
Enligt personer som omgett honom klippte han av det långa håret och började gilla sidor 

som hyllar Adolf Hitler och Nazityskland på olika sociala medier. På Facebook 

understödjer han också ett upprop för att stoppa invandringen till Sverige (1b).  
 

Lundin Pettersson som en högerextrem gärningsman sätter denne i relation till andra högerextrema 

gärningsmän. Löwander (1998) kategoriserade högerextremister i 90-talets medier i tre olika 

kategorier: galna, rasideologiska eller kriminella. Samtliga dessa tre kategorier kan man argumentera 

för att Lundin Pettersson faller in under. Han beskrivs denotativt som galen, han ska ha haft “grova 

psykiska problem” (2b; 6b). Han anses dessutom vara ideologisk motiverad:  
 

Men sedan kan man följa utvecklingen från musikintresserad tonåring till vuxen raskrigare. 

Anton Lundin Pettersson började pussla ihop en ideologi och sökte sig till hatpredikanter 

som The amazing atheist som lägger ut högljudda och aggressiva videor som hånar allt från 

vegetarianer till muslimer (10b). 

 

Tillsammans med detta betonas även det uppenbart kriminella i hans handling, genom epitet som 

“skolmördaren” och “mördaren” (5b; 6b). Men utöver de tre kategorier Löwander (1998) avhandlar, 

finns det ytterligare en nyans i representationen av Lundin Pettersson som särskiljer honom från 

1990-talets högerextrema eller nazistiska gärningsmän. Det handlar om Lundin Petterssons relation 

till internet, att denne ska ha radikaliserats via internetbaserade plattformar. Lundin Pettersson var 

varken delaktig i eller visade intresse för några organisationer utanför internet. Istället hittade han 

sammanhang via videoplattformen Youtube och internetforumet 4chan. Här går det skönja en 

möjlig diskrepans mellan de samtida diskurserna om nazism kontra högerextremism på konnotativ 

nivå. Nazism idag konnoterar ideologin bakom det andra världskriget och samtida nynazistiska 

organisationer (Löwander, 1998; Lööw, 2016). Diskursen om högerextremism har sedan internets 

breda genomslag däremot genomgått en förändring (Lööw, 2016, s. 53–54). Istället för att vara så 

gott som synonymt med nazism, är det högerextrema idag mycket bredare och innefattar bland 

annat en mängd internetbaserade grupper. Flera av dessa – i den mån grupperna är organiserade – 

sprider satiriska och ironiska budskap som med kan kopplas både till nazism och högerextremism; 

budskap man sprider “»for the lulz«” – för skämtet skull (10b; Lööw, 2016, s. 53; Salazar, 2018, s. 
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135). Det är denna grupp som representationen av Lundin Pettersson konnoterar, snarare än 

officiella nazistiska organisationer, dock kompletterat med Adolf Hitler och Anders Behring Breivik. 

På så sätt hämtar representation av Lundin Pettersson tecken från båda sidor – dels den övertygade 

nazisten, dels det högerextrema internettrollet.  

 

Terrorexperterna uttalar sig 

Sverige har i fallet med Rakhmat Akilov blivit anfallet av en extern kraft. Akilov är uzbek, inte 

svensk. Det är en invandrare utan uppehållstillstånd som begått brottet. Jämsides med 

beskrivningarna av Akilov som invandrare och terrorist, är islamist/jihadist-benämningar 

förekommande i materialet, vilket på flera ställen fungerar synonymt till terroristbegreppet. Akilovs 

religiösa motiv till dådet avhandlas bland annat av terrorexperten Peder Hyllengren: 
 

Akilov uppvisar en stark övertygelse både kring sina motiv och själva dådet, anser han. 

– Han är övertygad om att om han dött i det här attentatet skulle det ge honom en evig 

plats i paradiset. Vad vi ser är en fullfjädrad ideologiskt övertygad jihadist, helt enkelt, 

säger Hyllengren (8a). 

 

Här, som på flera andra ställen i empirin, poängteras Akilovs religiösa tillhörighet i samband med 

terrorism. Detta samband är inte fel i sak, utan visar endast hur representationen av Akilov 

innehåller den symbiotiska relationen tro och våld har inom jihadismen, vilket tydligt stämmer 

överens med den gängse föreställningen av en terrorist: “[Akilov] ska även i förhör ha erkänt att han 

har ‘kört på otrogna’” (6a; Nationalencyklopedin, 2017). På så vis blir ytterligare beskrivningar – som 

på flera sätt anses mer eller mindre galna i förhållande till den normativa diskursen – av Akilov inte 

längre lika häpnadsväckande, då denne placerats in i kategorin terrorist: 

 
I förhören återkommer han till sin tro på att jihad kommer att placera honom i paradiset.  

– Alltså enligt min religion så fort jag sprängt mig så kommer jag i händerna på änglarna 

från paradiset. Och de tar mig till guds träd och i skuggan av det där trädet väntar vi på 

återuppståndelsens dag (8a).  

 

Dessa beskrivningar är på många sätt, särskilt i det svenska sekulära samhället, ovanliga och 

förknippade med fundamentalism, vilket bidrar till Akilovs stereotypa karaktär. I och med att han är 
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en terrorist blir han en lättare karaktär att representera, då en rad egenskaper automatiskt – via 

mytnivån – tillskrivs honom genom begreppet terrorist. 

  

I bevakningen av Lundin Pettersson finns flera experter som uttrycker sig om gärningsmannen. 

Kriminologen Jerzy Sarnecki benämner Lundin Pettersson som psykiskt sjuk:  

 
Enligt Jerzy Sarnecki kunde attacken ha blivit betydligt värre. 

– Det är visserligen en massa olagliga vapen i omlopp även i Sverige. Men den här typen 

av personer, med grova psykiska problem, kan man förmoda, har ganska svårt att få tag 

på vapen jämfört med andra platser i världen (...) (2b). 

 

Detta används som förklaringsmodell för brottet, medan Akilovs handling i första hand förklaras 

genom dennes religion. Det finns en skillnad i komplexitetsgrad gärningsmännen emellan, där 

mytnivån i terroristbegreppet effektivt hjälper konstruktionen av karaktären Akilov, medan 

representationen av Lundin Pettersson är mer komplex, möjligtvis på grund av bristen på ett 

samlande begrepp motsvarande terrorist. Syntagmet om Akilov består främst av terrorkodade 

tecken, medan de ytterligare tecken som används för att konstruera honom fungerar förstärkande av 

terroristen, snarare än nyanserande av personen (detta analyseras vidare i avsnittet om den diskursiva 

praktiken). 

 

Undertema 2: Tillsammans i utanförskapet  
Detta undertema finns i följande artiklar: 2a, 3a, 8a; 8b, 9b.  

Det som förenar representationerna av Rakhmat Akilov och Anton Lundin Pettersson är deras 

respektive utanförskap. Akilov och Lundin Pettersson representeras som inte särskilt deltagande 

aktörer i samhället. Akilov var verksam som hantverkare, men ska under tiden inför dådet inte ha 

haft någon fast adress och befunnit sig i Sverige illegalt. Detta sätter Akilov i ett medborgerligt 

utanförskap, där denne de facto inte tillhör det samhälle i vilket han lever (2a; 10a). Då denne 

dessutom beskrivs som ensam med flyktiga anställningar förflyttas även utanförskapet till hans 

person: 

 
I början av 2017 blev Rakhmat Akilov också av med jobbet. Hans före detta kollega har 

träffat 39-åringen en gång efter det, för ungefär en månad sedan. 

– Jag frågade hur läget var, om han hade något jobb eller så, säger ex-kollegan. 
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– Han sa: ”Jag bara röker och sover” (3a). 

 

Lundin Petterssons ensamhet är däremot frekvent återkommande i beskrivningen av honom och 

hans liv innan dådet, där han beskrivs haft få vänner och främst umgåtts med sin familj: 

 
– Han var en djupt ensam och isolerad person, hela historien om honom är som en 

studie i ensamhet. Det fanns en familj, en storebror och släktingar men man kan vara 

ensam i alla fall och så var det för honom (8b). 

 

Enligt polisen ska Anton Lundin Pettersson i princip inte haft några nära vänner sedan 

han lämnat skolan. I hans telefonbok ska det bara funnits någon enstaka kontakt 

förutom familjen (5b).  

 

Utöver detta beskrivs Lundin Pettersson ha haft en praktikplats som inte kom att leda till arbete, 

vilket används som en förklaring till dennes dåliga mående som ledde till brottet: “Den 6 oktober 

2015 får Anton Lundin Pettersson veta att han inte kommer att få jobb på företaget där han 

praktiserar, något som tros vara en utlösande faktor till dådet” (8b).  

 

Av de två gärningsmännen är det Lundin Petterssons utanförskap som i högst utsträckning används 

för att bygga denne som karaktär. Hans ensamhet och psykiska mående beskrivs genomgående och 

det är genom detta han blivit den som utför dådet. Alltså, hans ensamhet blir en betydande del i 

porträttet av honom, medan utanförskapet i Akilovs fall överskuggas av det faktum att denne är 

islamistisk terrorist. Lundin Petterssons karaktär består således av paradigmatiska tecken som 

signalerar ensamhet i större utsträckning än Akilov. Däremot finns en likhet i rollen utanförskapet 

spelar i representationerna av gärningsmännen, att utanförskapet är något som bidragit till 

möjliggörandet av deras respektive ondska. De båda representeras som om den ondska de kom att 

utöva är något som föregicks av en förvandling; en transformation som möjliggjorde brotten. 

 

Undertema 3: Samma ondska, olika källa 
Detta undertema finns i följande artiklar: 3a, 5a, 7a, 8a, 9a, 10a; 1b, 8b, 10b. 

Gemensamt i rapporteringen från de två attentaten är att gärningsmännen beskrivs ha genomgått ett 

skifte i karaktär från neutral till ond. Ond i detta sammanhang definieras som ett uppvisande av 

egenskaper och handlingar som står i diametral motsats till det som anses vara moraliskt föredömligt 
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(gott) i den kontext inom vilken rapporteringen sker – den normativa diskursen. Rakhmat Akilov 

och Anton Lundin Pettersson är onda dels genom sina handlingar, dels genom anammandet av en 

extrem och illvillig ideologi. Detta tillstånd beskrivs som ett resultat av en process snarare än något 

statiskt inherent hos personen. De båda beskrivs ha genomgått en form av metamorfos, i dessa fall 

genom radikalisering. Med andra ord är ondskan något som successivt tillkommit i deras tillvaro, 

antingen utifrån – eller utlöst av yttre faktorer – vilket sedan, likt ett gift, impregnerat dem utifrån 

eller konsumerat dem inifrån.  

 

Beskrivs som snälla 

När det stod klart att Akilov begått terrorattentatet mot Drottninggatan i Stockholm 2017 bemöttes 

detta med stor förvåning från dennes anhöriga:  

 
– Jag kände honom egentligen inte, utan träffade honom bara när han skulle hämta sin 

post. Det var flera månader sen sist. Men enligt mig var han en person som bara ville 

jobba. Han var fyrabarnspappa och jobbade och skickade hem pengarna till sin familj, 

säger kvinnan (3a). 

 

– Han var en väldigt intellektuell och påläst kille. Han försökte prata svenska men det 

blev mest engelska när vi pratade. Jag såg aldrig några tecken på att han skulle vara 

fanatisk på något sätt utan empatisk och medveten, säger kvinnan (1a). 

 

Akilov uppges ha varit sekulärt uppvuxen och inte visat tecken på ett sentida religiöst uppvaknande 

(7a). Personer som träffat Akilov under dennes tid i Sverige beskriver honom som en hårt arbetande 

familjefader, varken religiöst eller politiskt fanatisk. Med andra ord måste dennes religiösa 

övertygelse både infunnit sig och radikaliserats i det tysta. Denna förvandling blir tydlig genom att 

ställa Akilovs handling mot de närståendes beskrivningar av honom. 

 

Denna process illustreras även i representationen av Lundin Pettersson genom att sätta brottet i 

juxtaposition med skolkamraters beskrivningar av honom som snäll och harmlös: 

 
Godhjärtad. Ostraffad. Ensamvarg. Opolitisk. Älskade att spela dataspel. Inget känt 

missbruk. Skötsam. 

Det är ord som används för att beskriva Anton Lundin Pettersson – av hans vänner 

och i den gärningsmannaprofil som senare görs av honom (8b). 
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Förändringen av karaktär förläggs till Lundin Petterssons tid i ensamhet framför datorn, där denne 

konsumerat material från samtida högerextrema agitatorer (10b). Det är under denna period och i 

kontakt med detta ideologiska innehåll som Lundin Pettersson förvandlas till den som begår 

attacken mot skolan. 

 

Ondska med koppling till ideologi 

Representationen av Akilov och Lundin Pettersson som onda sker inte enkom genom att 

kontrastera beskrivningar av deras forna jag med brotten. Ondskan är även tydlig genom deras 

tillhörighet till respektive extrem ideologi. En funktion islamismen och det högerextrema fyller i 

rapporteringen är att bryta mot den normativa diskursen; att positionera gärningsmännen utanför 

majoritetssamhället som texten produceras och konsumeras inom. Denna distansering sker dock på 

olika sätt i de båda fallen. I representationen av Akilov presenteras dennes religiösa/ideologiska 

tillhörighet genom formuleringar som: 

 
Rakhmat Akilov utförde terrorattentatet på Drottninggatan som en hämnd i IS namn. I 

förhör pratar han själv om sin förvandling till terrorist och om sin extrema tro. (...) Som 

barn fick [Rakhmat Akilov] lära sig Koranen på arabiska (8a). 

 

Han är tydlig med att han är en del av den här miljön. Han har sina kontakter, han ville 

mörda svenskar i politiskt syfte och han ville utdela “ett kraftigt slag” mot de otrogna. 

Allt detta är en del i att han ser sig själv som en soldat för IS (...) (9a). 
 

Islamismen hos Akilov konnoterar bara genom sig självt något fundamentalt avvikande. Detta sker i 

enlighet med mytnivån, då vi i det svenska samhället inte bara är uppvuxna med både en kulturell 

och geografisk distans till den islamiska världen, utan där det religiöst extrema också är främmande. 

Därför räcker det med få paradigmatiska tecken (relaterade till islam) för att väcka konnotationer av 

något avvikande för att konstruera en främmande karaktär. 

 

Hos Lundin Pettersson fyller istället det högerextrema samma funktion – också det via mytnivån – 

men utgör enbart en del av det som skiljer honom från majoritetssamhället. När Lundin Petterssons 

ideologiska tillhörighet inte stärks av paralleller till förgrundsgestalter för ideologin, såsom Adolf 

Hitler och Anders Behring Breivik, kompletteras denna med andra distanserande attribut: 
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Han är klädd i en svart militärhjälm och har en svart mask för ansiktet. Under 

förklädnaden är han nyklippt och sminkad, som en punkare, säger den polis som några 

minuter senare skjuter honom. Han har en lång, svart rock och är beväpnad med en 

kniv och ett svärd. 

– Han såg exakt ut så som på filmer från skolskjutningar som vi sett från USA, samma 

stil (...) (8b). 

 

Lundin Petterssons intresse för alternativ musik är exempel på dessa attribut som gör honom 

distanserad. Subkulturell tillhörighet och estetik används för att bygga en avvikande karaktär, tecken 

som intertextuellt går att koppla till mediebilden av stereotypa skolskjutare (detta analyseras vidare i 

avsnittet om den diskursiva praktiken) (1b; 10b). Detta görs inte i samma utsträckning hos Akilov, 

där religionen och terrordådet utgör hans huvudsakliga källa till ondska. Till skillnad från Akilov, 

fylls Lundin Petterssons syntagm med flera tecken som konnoterar något avvikande. 

 

Undertema 4: Skräckfigur kontra terrorist 
Detta undertema finns i följande artiklar: 1a, 3a, 10a, 5a; 3b, 9b. 

Att det finns en skillnad i karaktärernas komplexitet och vilka tecken som utgör deras syntagm, 

styrks genom att gärningsmännen beskrivs olika i återgivningen av deras dåd. Till exempel är 

ondskan starkt närvarande i representationen av Akilov: “(...) misstänkt för att ha kört lastbilen som 

dödade fyra människor” och “med en lastbil som vapen mördade Rakhmat Akilov, 40, fem 

oskyldiga människor” (3a; 10a). Dessa beskrivningar konnoterar grymhet, men resulterar i relativt 

färglösa skildringar av gärningen, där den mest målande beskrivningen är “misstänks ha mejat ned 

fotgängare” (1a). Den närmast opersonliga beskrivning av Akilovs dåd, står i kontrast till hur Lundin 

Pettersson beskrivs ha utfört sin attack. Berättelsen om Lundin Petterssons dåd illustrerar istället 

något närmare omänskligt som plötsligt anfallit en skola:  

 
Många tvingas fly för sina liv. Lärare låser in barn i klassrum. Två städerskor får 

springandes fly Anton Lundin Pettersson och lyckas gömma sig i en städskrubb. 

(...) 

Utanför ser han Anton Lundin Pettersson klädd helt i svart och delvis maskerad. 

– Personen utanför säger ingenting. Det spelas skräckmusik från något som ser ut som 

en walkie-talkie, säger 15-åringen till polisen (3b). 
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Bilden som målas upp här att det inte längre handlar om en människa, utan snarare om ett väsen – 

med tydliga tecken från den populärkulturella skräckgenren (Gripsrud, 2011, s. 162–163). Detta 

kompletteras med att Lundin Pettersson beskrivs vara helt klädd i svart. Något svartklätt, särskilt när 

det visas i medier, är synonymt med något ont (Gripsrud, 2011, s. 159). Lundin Pettersson 

representeras således som en skräckfigur. Detta tillsammans med beskrivningar som “det spelas 

skräckmusik” bidrar ytterligare till detta. I materialet redogörs det för hur Lundin Pettersson dödat 

sina offer: exempelvis “högg ihjäl tre personer” och att han ska ha varit “tyst” men ändå “våldsam” 

(3b; 9b). Ordet hugga konnoterar brutalitet, särskilt tillsammans med beskrivningen att han ska vara 

tyst. Dessa tecken, som beskriver Lundin Pettersson, konnoterar populärkulturella genredrag för 

psykopatiska mördare (Gripsrud, 2011, s. 162–163). Lundin Pettersson syntagm består därför också 

av populärkulturellt kodade tecken. 

 

Dessa beskrivningar, som flyttar ondskan ifrån själva handlingen till en mer personlig ondska, finns 

även hos Akilov, men är begränsade: 

 
Han säger att han ställde sig mitt på gatan och viftade med armarna för att få Akilov att 

stanna. 

– Då såg jag att han var maskerad och att han hade en galen blick. Han ökade farten, 

som om han tänkte köra över mig. Jag fick kasta mig åt sidan (5a). 

 

Detta liknar hur Lundin Pettersson beskrivs, som i högre utsträckning dröjer i skildringar av dennes 

yttre, likt en skräckfigur. Men utöver det saknas dramatiska skildringar i fallet Akilov. 

Representationen av honom, hans ondska, bygger snarare på hans terrordåd i sig, vilket beskrivs 

som det “värsta i sitt slag någonsin i Sverige” (5a).  

 

Sammanfattning av mikronivån 

Akilov – till skillnad från Lundin Pettersson – skildras på mikronivån relativt endimensionellt. Han 

konstrueras huvudsakligen i enlighet med den förväntade representationen av en islamistisk terrorist 

– hjärntvättad av tro och förblindad av hat; en mörk kraft med ambition att ödelägga det vi kallar 

vårt. Alla dessa tecken förenas under begreppet terrorist, vilket ständigt återkommer för att beskriva 

Akilov, och gör dennes syntagm huvudsakligen beståendes av terrorkodade paradigmatiska tecken. 

Lundin Pettersson saknar ett heltäckande begrepp vilket gör hans syntagm längre och mer splittrad: 

han är radikaliserad och ideologiskt driven, sprungen ur ett utanförskap, möjligen psykiskt sjuk, och 
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under dådet blir något hämtat ur skräckgenren. Samtliga dessa delar av Lundin Pettersson belyses 

med en ungefärlig likvärdighet, där de tillsammans utgör ett relativt komplicerat personporträtt, 

snarare än att paketeras under ett begrepp vars mytnivå fyller i luckorna. Gemensamt för de två 

gärningsmännen, utöver deras utanförskap, är deras förvandling till onda. Ondskan har kommit till 

de två i samband med en kontakt med ett ideologiskt innehåll, infunnit sig över tid och i det tysta. 

Således är representationen av Akilov relativt endimensionell medan representationen av Lundin 

Petterssons är mer komplicerad. 

5.2 Diskursiv praktik 
Utifrån de sammantagna representationerna av de båda gärningsmännen går vi vidare till nästa 

praktik i Faircloughs (2000, s. 73) modell, den diskursiva praktiken. Här analyseras resultatet från den 

språkliga analysen utifrån diskursiva synvinklar, vår valda teori om mytologiska föreställningar samt 

tidigare forskning. Genom att göra det ser vi hur dessa används i representationen av de två 

gärningsmännen. Den slutsatsen tar vi sedan med oss in i den tredje delen av Faircloughs (2000, s. 

73) modell, den sociokulturella praktiken. 

5.2.1 Rakhmat Akilov 
Under denna numrerade rubrik refereras det till följande artiklar: 2a, 6a, 8a, 10a.  

I sammanfattningen av materialets makronivå gällande Rakhmat Akilov, går det att fastslå att få 

ämnen – ofta kretsande kring terrorism och islamism – avhandlas, vilket även bevakningens teman 

visar. Denna övergripande bild passar ihop med representationen av gärningsmannen och dennes 

syntagm på mikronivå, att Akilov är relativt okomplicerad och endimensionell i jämförelse med 

Lundin Pettersson. 

 

Samma representation – olika gärningsmän 

Ser man till representationen av Akilov i relation till Hvitfelts (1998), Thussus (2006) och Miller och 

Sabirs (2012) forskning kring muslimer i medier finns det likheter. De menar att medier ger en 

onyanserad och våldsam bild av islam. Representationen av Akilov kan argumenteras bidra till denna 

uppfattning. Detta i sin tur indikerar hur det fungerar inom den nyhetsjournalistiska diskursen, att 

när islamistisk terrorism bevakas finns en färdig representation att tillgå. Något som styrker detta är 

att det finns flera nyanser av Akilov som berörs på mikronivå, men att det förblir små i relation till 

terrorism och islam. Samma bild går att skönja på makronivåns ämnen och vinklar. Detta pekar på 
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att det råder en konvention om terrorism inom den nyhetsjournalistiska diskursen, där 

gärningsmannens syntagm i huvudsak måste bestå av paradigmatiska tecken som tillsammans bygger 

bilden av en stereotypisk islamistisk terrorist. Detta liknar det som Knight och Dean (1982) kommer 

fram till i sin forskning, att en djupare förklaring av en terrorist inte behövs, då begreppet i sig är så 

laddat att det redan rymmer ett bekant narrativ, vilket konsumenten av texten automatiskt läser in. 

 

Det större spelet – moralens antites och handfallenheten 

Den islamiska världen som en form av antagonist inom den västerländska nyhetsjournalistiska 

diskursen, kan effektivt näras genom det faktum att vi i detta fall har att göra med en islamistisk 

förövare och västerländska offer. Denna basala uppdelning av offer och förövare i sig behöver inte 

vara ett mytiskt inslag i rapporteringen, utan springer logiskt nog ur att Akilov utövat våld mot 

individer. Det mytiska i detta fall är hur våldet mot dessa individer rymmer en större berättelse, en 

berättelse sprungen ur representationernas konnotationer och mytnivå. Akilovs attentat 

representeras likt ett bidrag till en större kamp, i detta fall jihadismen: 

 
Han spekulerar om det kan vara Gud som straffar honom och frågar vid ett tillfälle om 

han kommer att få Guds förlåtelse genom att döda otrogna och blir martyr. I förhören 

återkommer han till sin tro på att jihad kommer att placera honom i paradiset. 

 

Det var för drygt ett år sedan som Akilov på allvar började att planera ett terrorattentat. 

Han tog då en kontakt via chattverktyget Telegram och frågade en IS-sympatisör hur 

man svär trohet till “kalifatet”. (...) Akilov stod i regelbunden kontakt med ett 20-tal 

olika personer i den jihadistiska miljön (8a). 

 

Dådet på Drottninggatan tillskrivs värdet av ett drag i ett större spel. Denna förövare och dess offer 

har alltså i rapporteringen ett slags metonymisk funktion – att de i egenskap av delar ur en påstådd 

helhet, även får stå för denna helhet (Gripsrud, 2011, s. 227). Akilov fungerar här i egenskap av 

islamistisk gärningsman bland andra islamistiska gärningsmän, medan offren blir representanter för 

hela den angripna befolkningen. 

 

En mytologisk föreställning där en individ tvingas representera ett större kollektiv är syndabocken 

(The Scapegoat). I syndabocken samlas kollektivets skuld, förkroppsligas synden och ondskan (Lule, 

2001, s. 22–23). Av dessa egenskaper är det i huvudsak de två senare som blir aktuella i 
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representationen av Akilov. En effektiv funktion hos syndabocken är att den utgör en negation för 

vad som anses föredömligt (Lule, 2001, s. 79). Av syndabockens alla egenskaper är det denna antites 

som blir påtagligt i rapporteringen om Akilov. Syndabocken syns i representationen av Akilov 

genom positioneringen av denne i motsats till det som är accepterat inom den normativa diskursen. 

Brotten denna gärningsman gjort sig skyldig till utgörs inte uteslutande av handlingar som bryter 

mot juridisk lag. Akilov begår även ett brott mot det normativa blott genom sin tillhörighet till sin 

extrema ideologi och religion. Akilovs våldsbejakande islamism avviker på flera plan från det 

sekulära svenska samhället. Här går det därför att se paralleller till Brunes (1998) forskning där hon 

påvisar att invandrare i svensk journalistik reduceras till det som skiljer dem från majoriteten. På 

samma sätt representeras terroristen Akilov, genom det som skiljer honom från det normativa. 

 

Syndabockens metonymiska funktion är även tydlig på flera ställen i rapporteringen och i andra fall 

av representationer av terrorister i medier. Nordström (2002) ser i sin forskning hur Usama Bin 

Ladin representerades som en källa för all ondska i västvärlden. Detta är till viss del applicerbart på 

bevakningen om Akilov. Men där Bin Ladin blev en galjonsfigur för den militanta islamismen i stort, 

ansluts Akilov till denna kraft snarare än blir ansiktet utåt för den. Detta vidare perspektiv, att Akilov 

sätts i sammanhang av något större, går – utöver syndabockens metonymi – att koppla till Lules 

(2001) teori om hur myten syndafloden (The Flood) används inom den nyhetsjournalistiska diskursen. 

Akilov handlar inte bara utifrån sig själv, utan ansluts till en våg av islamistisk terrorism som sköljt 

över västvärlden de senaste decennierna. Enligt Lule (2001) förekommer myten om syndafloden ofta 

i rapporteringen av naturkatastrofer, men magnituden av den islamistiska terrorn tycks ha gjort 

denna myt tillämpbar även i rapporteringen om jihadism i Europa. Dock används syndafloden i 

detta fall utan dess straffande egenskaper. Istället betonas mytens övernaturliga kraft inför vilken 

människan står maktlös. Denna aspekt av syndafloden syns i huvudsak intertextuellt i empirin, både 

genom Akilovs kopplingar till IS och dennes roll som ensam gärningsman, men också genom 

referenser till andra terrordåd: 

 
[Akilov] har laddat upp minst två propagandafilmer för IS på sin Facebooksida samt 

gillat en bild på blodiga människor, tagen sekunderna efter explosionen vid Boston 

Maraton den 15 april 2013 (3a) 

(...)  
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– Den största risken vi ser är just den enskilde aktören, som har låtit sig inspireras, och 

kanske radikaliserats, näst intill på egen hand. Vi ser att den risken är större än att vi får 

ett stort koordinerat attentat med flertalet agerade liknande i Paris till exempel (...) (2a).  

 

Maktlösheten i detta fall hamnar hos den europeiska befolkningen, där den stora majoriteten står 

handfallna inför dåden. Reaktionen på islamistiska attentat – utifrån vårt material – tycks vara sorg 

över flodens faktum, snarare än att arbeta för en konstruktiv lösning. Med utgångspunkt i 

Papacharissi och Oliviera (2008), vilka belyst skillnaden i representationer av terrorism västländer 

emellan, kan man alltså argumentera för att en aspekt av den svenska rapporteringen är 

handfallenhet. Handfallenhet är även intressant i relation till rapporteringens mer eller mindre 

implicita offer – Sverige. Offret i Akilovs dåd är dels de som omkom, skadades och personligen 

berördes av händelsen, dels Sverige som land: 

 
[Namn på samtliga offer] (...) De var de människor som, fredagen den 7 april 2017, 

kom i lastbilens väg – och vars skador blev så omfattande att deras liv inte stod att 

rädda. 

De var föräldrar, syskon, makar och barn. De berövades sin framtid, deras anhöriga står 

med en livslång sorg framför sig. 

De som överlevde, men skadades, fick sår – fysiska och psykiska, som aldrig läker (10a). 

 

– Han ville straffa Sverige för att vi deltar i den globala koalitionen mot IS, säger vice 

chefsåklagare Hans Ihrman (6a). 

 

Oskulden hos dessa offer möjliggör att kontrastera syndabockens onda med offer-arketypens (The 

Victim) goda. Således står rollbesättningen i narrativet ytterligare klart och ännu mer tydligt. Sveriges 

roll som offer går också att likna vid hur Christie (2001, s. 46–48) definierar det idealiska offret. En 

grupp, i detta fall Sverige, som fallit offer för något stort och ont på samhällsnivå – islamistisk terror. 

 

En annan mytologisk föreställning som närvarar genomgående i rapporteringen, vilken inbegriper 

både syndafloden och syndabocken är myten den andra världen (The Other World) (Lule, 2001). Den 

andra världen är i detta fall ett hot, en värld som härbärgerar fienden och det okända. Genom sin 

kulturella, religiösa och etniska tillhörighet, tillskrivs Akilov medborgarskap i denna andra värld, där 

kulturen inte sällan är primitiv och obegriplig, staterna osofistikerade och tyranniska (Lule, 2001, s. 

25). Likt syndabocken definieras vår värld i kontrast till denna motpol (Lule, 2001, s. 153). 
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5.2.2 Anton Lundin Pettersson 
Under denna numrerade rubrik refereras det till följande artiklar: 2b, 3b, 4b, 7b, 8b.  

Representationen av Lundin Pettersson är komplicerad och splittrad. På mikronivån innehåller 

dennes syntagm flera nyanser och på makronivån berörs fler ämnen. Sett till Löwanders (1998) 

kategorisering av högerextrema gärningsmän, stämmer Lundin Pettersson in på samtliga, men också 

på den senare internetbaserade högerextremisten som idag är aktuell inom diskursen om 

högerextremism (Lööw, 2016). Representationen av Lundin Petterssons utgörs av flera tecken, som 

sammantaget saknar ett övergripande begrepp som beskriver dennes gärning.  

 

“Terrorist” 

Lundin Pettersson har aldrig blivit klassificerad som terrorist i lagens mening, vilket också syns i 

rapporteringen. På makronivån berörs aldrig terror eller terrorism i fallet Lundin Pettersson. På 

mikronivån benämns dock Lundin Pettersson som terrorist, i artikel 3b står det: “men det första 

terroristen gjorde (...)”. Denna artikel skrevs månader efter det fastslogs att varken Lundin 

Pettersson eller dennes gärning klassificeras som terror (Pierrou, 2015). Det bör dock noteras att det 

är enbart på ett ställe i materialet som detta görs. Att det görs, är dock intressant i relation till den 

offentliga debatt som rått rörande ifall man ska klassificera Lundin Pettersson som terrorist eller ej 

(Eriksson, 2017). Att terroristbegreppet används här kan därför ses som ett utmanande av den 

nyhetsjournalistiska diskursen; att journalisten kan vara påverkad av denna debatt och avvikit från de 

epitet som anses korrekta. Begreppet terrorist ger en stor effekt på texten och placerar 

gärningsmannen plötsligt i ett helt annat narrativ. Men som det går att se i enlighet med mikro- och 

makronivån så är terrornyanseringen, utöver att begreppet används en gång, i representationen av 

Lundin Pettersson svag. Representation av Lundin Pettersson saknar de övriga paradigmatiska 

tecken som gör en gärningsman till terrorist. Men, likt Akilov, hämtar Lundin Pettersson delar av sin 

representation intertextuellt. 

 

Diskursiv samverkan 

Det finns flera kopplingar mellan diskurser i rapporteringen om Lundin Pettersson. Sett till Lundin 

Petterssons brott – en attack mot en skola med uppsåt att mörda invandrare – sätts denne i 

sammanhanget av andra samtida högerextrema våldsbrott. Mest framträdande bland dessa är 

terroristen Anders Behring Breiviks attentat mot Oslo och Utøya 2011. I rapporteringen om Lundin 

Pettersson förekommer Breivik, vilket sätter Lundin Pettersson i intertextuellt samband med denne 
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terrorist. Således kan man argumentera för att terrorkodade paradigmatiska tecken används 

intertextuellt genom paralleller till Breivik. Men dessa är inte dominerande nog att färga empirin så 

det syns på makronivå, utan figurerar endast i mikronivån i formuleringar som: “Samma dag tittar 

han på en bild som han sparat på sin dator redan 2012. Bilden är ett fotomontage på massmördaren 

och terroristen Anders Behring Breivik (...)” (7b). 

 

Parallellerna till Breivik sätter dock Lundin Pettersson i en större kontext, där han fungerar 

metonymiskt för samtida högerextrema dåd. Liksom i fallet med Akilov innebär denna kontextuella 

placering ett definierande av något större och abnormt. Och precis som med Akilov går det att 

koppla denna aspekt av representationen till den mytologiska arketypen syndabocken – ett 

förkroppsligande av ondska och synd som stipulerar det oacceptabla. Men till skillnad från 

representationen av Akilov, där islamistisk terrorism utgör syntagmet, hämtar representationen av 

Lundin Petterssons delar från flera olika ämnen än just hans extrema ideologi. Bevakningen av 

Lundin Petterssons har flera intertextuella kopplingar till skolattacker eller skolskjutningar, vilket på 

många sätt gör bevakningen av honom till en del av diskursen om skolskjutningar: 

 
Skolattacker har blivit allt vanligare i världen. Skolskjutningar har inte bara förekommit i 

USA, utan även i Finland samt i England och Tyskland.  

Det var därför bara en tidsfråga innan Sverige skulle drabbas (...) (2b).  

 

I Sverige har det skett få skolattacker vilket gör att den diskursen i Sverige inte är särskilt etablerad, 

utan snarare förhåller sig till en mer västerländsk sådan, där USA står som offer för majoriteten av 

dessa dåd (Grabow & Rose, 2018). Förutom att han begått en skolattack, har Lundin Pettersson sitt 

utanförskap och alternativa intressen gemensamt med representationen av amerikanska skolskjutare. 

Därför påverkar även diskursen om psykisk ohälsa och ensamhet bevakningen av Lundin 

Pettersson. Detta visar hur det är i enlighet med den nyhetsjournalistiska diskursen normativt att 

beskriva och förklara denna typ av gärningsmän i relation till faktorer såsom psykisk ohälsa och 

ensamhet.  

 

Skolskjutningar, subkultur och psykisk ohälsa, tillsammans med högerextremism och nazism, är 

diskurser som syns i bevakningen av Lundin Pettersson. Samtliga dessa samverkar för att placera 

Lundin Pettersson utanför den normativa; som en syndabock. Man kan således hävda, att samma 
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funktion Akilovs religion fyller i representationen av honom som något avvikande (utöver brotten), 

samverkar dessa fem ämnen att placera Lundin Pettersson i en liknande position. 

 

Offer-arketypen förekommer också i bevakningen av Lundin Petterssons offer, vilka beskrivs som 

invandrare och för honom stående för något större: Sveriges migrationspolitik. Sveriges – enligt 

gärningsmannen – alltför generösa invandring uppges vara det huvudsakliga motivet till brottet, 

vilket dessa individer kom att klä skott för. Migranter i stort är alltså den grupp som drabbas av en 

hemsk och plötslig tragik i narrativet, som är vanligt förekommande i den mytologiska 

föreställningen om offer (Lule, 2001): 

 
"Vår bedömning är att Anton kopplat egna upplevda misslyckanden till invandringen 

och att han vänt sin besvikelse, oro och aggressivitet mot samhället som enligt honom 

under en längre tid gjort felaktiga prioriteringar av människor med behov av stöd. 

Personer med invandrarbakgrund har blivit kollektivt medskyldiga i detta." (citattecken i 

originaltexten) (4b). 

 

Invandrares roll i representationen av Lundin Pettersson går också att koppla till Brunes (1998) 

forskning. Hon menar att invandrare i nyhetsmedier karaktäriseras genom sin skillnad från 

majoriteten. I detta fall – där gruppen invandrare tilldelas en offerroll – representeras de genom det 

som skiljer dem från majoriteten; att de är invandrare. Detta sker på samma sätt som Akilov 

representeras genom det som differentierar honom från majoriteten – hans ursprung och religion, 

dock i rollen som gärningsman istället för offer.  

 

Lundin Pettersson är även denne uppenbar gärningsman, men i materialet finns även tecken som 

indikerar att denne till viss del själv beskrivs som offer-arketypen. Lule (2001, s. 22) menar att offer i 

berättelser är människor vars liv vänds till det tragiska. Här går det därför att dra paralleller mellan 

denna arketyp och Lundin Petterssons syntagm: en oskyldig ung mans förvandling till ett monster 

som marscherar runt på en skola och hugger ihjäl människor: 

 
Under gymnasietiden hade han långt hår och beskrivs av klasskamraterna som mycket 

musikintresserad, särskilt av hårdrock. 

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

han var väldigt musikintresserad (...) (1b). 
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Den första som Anton Lundin Pettersson möter är 20-årige elevassistenten Lavin 

Eskander. Pettersson slår Lavin till marken med svärdet, sedan hugger han honom till 

döds (8b). 

 

Resan däremellan beskrivs ha varit ensam, kantad av psykiska besvär och personliga misslyckanden. 

I högre grad än hos Akilov lyfts dessa sociala faktorer, där Lundin Pettersson beskrivs som ett offer 

för sina omständigheter, vilka har bidragit till det omänskliga som växte fram och utförde dådet på 

skolan.  

 

En ytterligare mytologisk föreställning som syns i representationen av Lundin Pettersson är den 

andra världen. Lule (2001, s.24–25) menar att denna myt kan användas för att skildra en plats fylld 

av hot och mörker. Den andra världen i detta fall är internet. Genomgående i materialet förklaras 

Lundin Pettersson radikalisering ha skett genom internet. Representationen av Lundin Pettersson 

innan dådet är tvådelad, då han beskrivs ha varit tystlåten privat men utåtagerande på internet. Detta 

bidrar till bilden av internet som en hemsk plats vilken bidragit till Lundin Petterssons 

transformation till det onda. Hos Akilov utgör internet istället en vardaglig infrastruktur för 

kommunikation och information, snarare än något som används i konstruktionen av honom (8a). 

5.2.3 Sammanfattning av den diskursiva praktiken 
Sammanfattas den diskursiva praktiken ser man flera indikationer på att mytologiska föreställningar 

används både i empirin och intertextuellt. Vi ser också flera likheter och skillnader 

representationerna emellan. Den huvudsakliga likheten är att båda har drag av arketypen 

syndabocken. Båda två representeras som onda och metonymiska för en större kontext. Hos Akilov 

syns detta större sammanhang genom hans islamistiska motiv till gärningen, vilket knyts samman 

intertextuellt med andra islamistiska terrordåd. Hos Lundin Pettersson är det istället flera diskursiva 

relationer och intertextuella samband som gör representationen av honom till något annorlunda; 

hans högerextremism, ensamhet, psykiska ohälsa och alternativa subkulturella intressen.  

 

I båda representationerna och i relation till dem finns nyanser av arketypen offret; men däremot är 

det olika hur rollen tilldelas. Lundin Pettersson har drag som offer i berättelsen – en oskyldig ung 

man som blev sedan ett ondskefullt väsen. Även gruppen invandrare tilldelas en offerroll i Lundin 

Pettersson-fallet. Akilov – sin sociala situation till trots – får däremot inte några nyanser av att vara 

ett offer, utan förblir en gärningsman vars offer är Sverige som nation, då de sociala faktorer som 
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lyfts i rapporteringen om honom får ett begränsat utrymme. Myten om den andra världen syns i 

båda bevakningarna. I representationen av Akilov avser den islamismen och jihadismen. I 

representationen av Lundin Pettersson används denna myt för att representera internet som en 

främmande och hotfull plats, en värld inom vars gränser den oskyldige Lundin Pettersson 

radikaliserades. Utöver detta syns även myten syndafloden i representationen av Akilov, då hans dåd 

intertextuellt sammankopplas med annan islamistisk terrorism vilken västvärlden står närmare 

maktlös inför. Trots att det finns antydan till denna myt i Lundin Pettersson-fallet, med intertextuella 

kopplingar till andra högerextrema dåd, är det väldigt få jämförelse med Akilov. Denna 

sammanfattning, av hur de mytologiska föreställningarna syns i representanterna, tar vi nu med oss 

till den sociokulturella praktiken för att diskutera den samhällsstruktur och rådande ideologi de 

producerats inom. 

5.3 Sociokulturella praktiken  
I den tredje praktiken, den sociokulturella i Faircloughs (2000, s. 73) modell, diskuteras 

sammanfattningen från den diskursiva praktiken i en sociokulturell kontext – det samhälle och den 

ideologi texten konsumeras och produceras inom. 

 

Viljan till distans 

Både representationen av Rakhmat Akilov och Anton Lundin Pettersson bottnar i en distansering av 

textens konsumenter/producenter och gärningsmännen. Denna distans skapas i fallet Akilov genom 

att belysa dennes religiösa och ideologiska hemvist. Akilov var aldrig en av oss – ett oss som i detta 

fall utgörs av faktorer vi (textens konsumenter och producenter) anser för oss samman till ett 

kollektiv. Således är Akilov enkel att distansera sig ifrån, lätt att stereotypisera, vilket i huvudsak görs 

genom att representera honom som islamistisk terrorist. 

 

Hos Lundin Pettersson är denna distansering mer komplicerad. Han har ett svenskt namn, 

medborgarskap och är att betrakta som en medlem i det kollektiv inom vilket texten konsumeras 

och produceras. Detta innebär att Lundin Pettersson måste synas mer noggrant i jakt på 

distanserande attribut – avvikelser som tillsammans skiljer honom från “oss”. Hos både Akilov och 

Lundin Pettersson används bland annat mytologiska föreställningar som verktyg för att effektivt 

skapa just denna distansering, som till exempel syndabocken och den andra världen.  
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Detta behov av distansering har många möjliga förklaringar. En av dessa kan bero på en ovilja att ta 

ansvar för det inträffade; att exkludera gärningsmännen från kollektivet för att slippa ta itu med de 

aspekter av händelsen som samhället potentiellt kunde hjälpa motverka. Denna förklaring kan även 

appliceras på ett plan bortom det samhälleliga, där gärningsmännen representeras på ett stereotypiskt 

och främmande sätt för att vi som människor ska undvika inse den potential till ondska vi alla 

besitter – ondskan som en del av det mänskliga. Det är tydligt i representationerna att ondskan är 

något externt, något som drabbar en utifrån, medan godhet och oskuld är utgångspunkten. Således 

konstrueras offer enkelt i dessa berättelser genom offer-arketypen. I fallet Akilov – för att 

representera islamistisk terrorist – finns tydliga drag av syndafloden; där ondskan och kaoset 

betraktas som ostoppbart och destruktivt. 

 

Med synen på terrorism som en syndaflod kan man knyta an till Papacharissi och Oliveiras (2008) 

slutsatser, att det finns ett kulturellt inflytande på den journalistiska praktiken. Som den diskursiva 

analysen visat; att den svenska journalistiken tenderar att fokusera på tragiken i terror, kan på så vis 

indikera att det svenska kulturens förhållande till terrorism är ett handfallet sörjande av terrorismens 

faktum. 

 

“Jihadistisk” mediebild av islam? 

I detta avsnitt är det även passande att se de mytologiska föreställningarna i representationerna 

utifrån Cottles (2006) forskning. Cottle (2006) menar att terrorism har ett alldeles för stort fokus hos 

redaktioner världen över och att den bild som sprids till läsare är hårdvinklad. Men från 2006, till 

skillnad från åren – 2015 och 2016 – då de båda fallen ägde rum, har fler terrorattentat mot 

europeiska metropoler skett, vilket inneburit att bevakningen ökat (Institute for Economics & Peace, 

2018). Det finns en dock risk att representationen av Akilov – genom islamistisk terrors höga 

nyhetsvärde – bidrar till ett potentiellt oproportionerligt stort fokus på just terrorism som ett av 

Sveriges främsta problem, när verkligheten inte behöver vara så (Cottle, 2006; Hvitfelt, 1998). Här 

skulle då mytologiska föreställningarna kunna fungera som verktyg för att hårdvinkla händelsen och 

dess betydelse. Med samma perspektiv kan man se representationen av Lundin Pettersson, att 

mediebilden av honom är hårdvinklad på högerextremism, internet och psykisk ohälsa. 

 

 Thussu (2006) och Hvitfelt (1998) diskuterar islamistisk terrorism som världens, särskilt 

västvärldens, källa till ondska – en roll som det tidigare kommunistiska väldet hade. Denna teori går 
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att koppla till Akilov, vars syntagm består av tecken förknippade med islam. Att dessa tecken i sin 

tur fungerar för att representera ondska inom den nyhetsjournalistiska diskursen stärker denna teori. 
På sätt kan man argumentera för att islams mediebild främst är jihadistisk. 
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6. Slutsatser 
Efter att ha analyserat materialet genom Faircloughs (2000, s. 73) modell, svarar vi på vår 

frågeställning Hur representeras Rakhmat Akilov och Anton Lundin Pettersson i tidningen Aftonbladet och hur 

används mytologiska föreställningar i deras representation? Därefter diskuterar vi studien i relation till vad 

som kan vara intressant att vidare undersöka. Till sist reflekterar vi självkritiskt över studiens resultat 

och dess eventuella implikationer för samhället. 

6.1 Representationer 
Representationen av Akilov 

På textens mikro- och makronivån är representationen av Akilov närmast okomplicerad och enkel. 

Makronivån av analysen visar att få ämnen och teman berörs i bevakningen av honom, och att dessa 

tenderar att handla om samma sak: islamistisk terrorism. Detta speglar också resultatet av analysen 

på mikronivån. Det syntagm som formar representationen av Akilov är kort och innehållsmässigt 

endimensionellt, består i huvudsak av paradigmatiska tecken som konnoterar islamistisk terrorist, 

vilket i enlighet med mytnivån placerar honom som främmande och ond. Någon vidare nyanserad 

process – vilken Lundin Pettersson representeras genom – finns inte i samma utsträckning hos 

Akilov. Även om aspekter av dennes bakgrund och levnadsförhållande lyfts, är det inget som 

trumfar bilden av honom som hänsynslös terrorist. Detta gör Akilov till en ytterligare terrorist i 

mängden snarare än en unik gärningsman med en egen historia.  

 

Denna bild syns också i analysen av den diskursiva praktiken. Tillsammans med terroristbegreppets 

potenta konnotationsnivå hämtar representationen av Akilov stora delar intertextuellt genom den 

nyhetsjournalistiska diskursens tidigare bevakning av liknande dåd. Detta stämmer väl överens med 

Knight och Deans (1982) forskning om hur terroristbegreppet fyller i tomma luckor i nyhetsmedier; 

att sammanhanget terrorist/terrorism sätter gärningen i innebär ett begränsat paradigm att bygga en 

representation på.  

 

Representationen av Akilov består även av en del där han beskrivs som ett hot mot Sverige och 

aldrig själv som ett offer. Han representeras som en stereotyp islamistisk terrorist. Sett till Hvitfelt 

(1998), Thussu (2006) och Miller och Sabirs (2012) forskning, att islam får en mediebild av en 

våldets religion, kan vi se att representationen av Akilov i Aftonbladet sprider samma bild. Här ser 
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man kopplingar till kvällspressens drag av sensationsjournalistik, då islam har ett högt nyhetsvärde 

(Cottle, 2006; Hvitfelts, 1998; Ghersetti, 2004; Strömbäck, 2015).  

 

Representationen av Lundin Pettersson 

Till skillnad från Akilov representeras Lundin Pettersson på flera sätt som splittrad och komplicerad. 

Genom rapporteringen berättas en tragisk historia på mikronivå, samt under flera olika ämnen och 

teman på makronivå. Det handlar om en ensam ung man som genom personliga misslyckanden 

successivt blir ond. Representationen av honom präglas genomgående av begrepp som konnoterar 

denna bild. Representationen av Lundin Pettersson har också flera nyanser av radikalisering, en 

ondska som övervinner honom – en ondska som finns i internets värld och inte i den fysiska. Det 

som radikaliserar honom är högerextremism, något han frekvent beskrivs i samband med.  

 

Från analysen av den diskursiva praktiken ser vi att det finns flera intertextuella paradigmatiska 

tecken som genom diskursiva relationer formar representationen av Lundin Pettersson. Han 

stämmer in på Löwanders (1998) kategoriseringar av högerextrema gärningsmän, samt på 

beskrivningar av den nutida internetbaserade högerextremisten. Utöver det representeras han också 

som skolskjutare, psykisk sjuk och skräckinjagande, men inte som terrorist. Att Lundin Pettersson 

denotativt beskrivs som terrorist på ett ställe i materialet, kan däremot indikera en utmaning av den 

nyhetsjournalistiska diskursen; att journalisten valt avvika från diskursens kategorisering av dådet, 

vilket kan ses som ett politiskt ställningstagande. 

6.2 Myter och arketyper 
Studiens visar att det förekommer mytologiska föreställningar i representationen av Rakhmat Akilov 

och Anton Lundin Pettersson. Av de sju huvudsakliga myter och arketyper som Lule (2001) 

beskriver som vanligt förekommande i nyhetsbevakning, är ingen entydigt och hundraprocentigt 

applicerbar på representationen av gärningsmännen. Istället hämtar rapporteringen drag från flertalet 

mytologiska föreställningar, ibland i kombination. Dessa mytologiska föreställningar används i 

huvudsak för att förhöja och tydliggöra berättelsens struktur och beståndsdelar: offrens oskuld och 

gärningsmännens ondska. Gärningsmännens och deras motiv är något främmande (den andra 

världen), vars handlingar och ideologiska bottnar är avvikande och förkastliga (syndabocken). 

Dessutom är berättelsen om syndafloden närvarande i representationen av Akilov, där dennes 

islamistiska terror framstår som en ostoppbar kraft, dock utan aspekten av att vara ett Guds straff – 
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vilket snarare vore en islamistisk läsning av myten. I och med användandet av denna myt, där den 

islamistiska terrorn representeras som övermäktig kraft, stärks även idén att mediebilden av islam i 

huvudsak är jihadistisk. Att dessa drag tas fasta på och förhöjs – i synnerhet beträffande Akilov som 

syndabock – ligger i linje med Nordströms (2002) studier av den svenska medierepresentationen av 

islamistiska terrorister efter 11 september-attackerna, där Usama Bin Ladin fick förkroppsliga den 

ondska och det hot jihadismen innebar mot det västerländska samhället. Utöver det är offer-

arketypen representerad i bevakningen, men skiljer sig fallen emellan. I bevakningen av Akilov är 

Sverige att betrakta som ett idealiskt offer, medan invandrare som grupp har samma roll i 

rapporteringen om Lundin Pettersson. Dock syns offer-arketypen också i representationen av 

Lundin Pettersson själv, då han beskrivs som ett offer för sina egna omständigheter – en nyans som 

aldrig når representationen av Akilov (Christie, 2001, s.47–48; Lule, 2001). Sätter man denna studie i 

relation till Papacharissi och Olivieras (2008) forskning om två andra västerländska nationers 

rapportering av terror – där Storbritanniens bevakning kretsar kring de diplomatiska aspekterna, 

medan den amerikanska bevakningen i huvudsak fokuserar på de militära – tycks den svenska 

rapporteringen fokusera på terrorns tragiska faktum; att det händer över huvud taget. 

 

Med dessa mytologiska föreställningar belysta i texten, blir det dock tydligt att de snarare används 

som ett slags komplement till berättelsen än en uppenbar – närmast skönlitterär – narratologisk mall 

i vilken berättelsen tvingats in i. Att använda mytologiska föreställningar på detta vis, där de snarare 

ämnar förhöja och tydliggöra berättelsen än förvränga, bekräftar Lules (2001, s. 3) uppfattning av 

journalisten som arvtagare till alla tiders historieberättare; att element av mytologisk karaktär är 

grundläggande för vår berättarkultur. Men genom att visa hur mytologiska föreställningar används i 

dessa två fall i Aftonbladet får vi en inblick i hur de används i svenska medier. Vi ser att de två 

gärningsmännen representeras i enlighet med syndabocken, en arketyp som likt myten om den andra 

världen används för att tydligt definiera det normativa i motsats till sig själv. Vi ser att 

representationen av islamistisk terrorism påminner om syndafloden; vars gärningsmän – till skillnad 

från högerextrema – i lägre utsträckning själva är offer för sina omständigheter. Vi ser en tydlig 

uppdelning mellan gott och ont, där det onda bemöts med en form av handfallenhet. Detta resultat, 

tillsammans med tidigare forskning, visar på fog för att det finns konventioner inom den 

nyhetsjournalstiska diskursen om hur gärningsmän ska representeras och bevakas. Konventioner 

som tycks grunda sig i traditionella myter och arketyper vilka – vilket denna studies resultat pekar på 

– kan användas i svensk journalistik för att förenkla och begripliggöra en komplicerad värld. 
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6.3 Vidare forskning 
Enkom denna studies resultat ger inga definitiva generella slutsatser om hur mytologiska 

föreställningar används i svenska medier, men det är heller inte undersökningens syfte. Genom att 

visa hur de mytologiska föreställningarna figurerar i dessa två fall bidrar vi med förståelse till 

medieforskningen i stort, där man sedan kan forska vidare på fenomenet för att i slutändan bilda en 

teoretisk generalisering om problemområdet. Först skulle det vara fördelaktigt att vidareutveckla 

forskningen så den innefattar en större kvantitet samt flera olika nyhetsmedier som får stå för 

materialet. Här skulle det vara nyttigt att jobba med både kvantitativa och kvalitativa metoder för att 

utläsa hur de mytologiska föreställningarna används i såväl press som radio, tv, sociala medier, och 

så vidare. Genom en större och mer omfattande studie, där man inte enbart begränsar sig till 

brottsjournalistik, utan också rapporterande av mer vardagligt slag såsom sport och politik – både på 

lokal och nationell nivå – skulle forskningen komma närmare att etablera generell teori om ämnet.  

 

Ett ytterligare perspektiv som vi inte tagit hänsyn till i denna studie, men som kan anses viktig i ett 

framtida forskningsprojekt, är att inkludera journalisternas åsikter om hur myter och arketyper 

används samt deras medvetenhet om dessa. Detta kan förslagsvis göras på två olika sätt, dels genom 

intervjuer med journalister, dels genom etnografiska studier på redaktioner. Med samma 

utgångspunkt kan man utveckla dessa studier genom att inkludera mottagarsidan av journalistiken, 

genom till exempel intervjuer eller enkäter med läsare, tittare och lyssnare. 

 

Därefter kan det finnas ett intresse att undersöka skillnader mellan svenska nyhetsmedier, att 

undersöka en eventuell skillnad i varför och hur mytologiska föreställningar skiljer sig mellan dags- 

och kvällspress, lokal- och nationell radio samt lokal- och nationell tv. Här går det även att 

undersöka om det finns en skillnad i hur myter och arketyper används mellan olika journalistiska 

plattformar; finns det skillnad mellan tidning, radio eller tv? Inom detta perspektiv kan man också 

studera den journalistik som bedrivs på egna hemsidor såsom bloggar eller sociala medier, och se om 

de använder sig av samma mytologiska föreställningar som traditionella medier gör.  

 

Det vore även av intresse att – utifrån Papacharissi och Oliviera (2008) – vidare studera just det 

svenska förhållningssättet till terrorism genom den journalistiska praktiken. Den handfallenhet som 

svensk rapportering tycks ha inför terrorns tragiska faktum, som denna studie funnit indikationer på; 
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finns den att se i ytterligare representationer av terrorism? Detta tåls att forska vidare på, i en större 

omfattning som innefattar ett större kvantitativt material. 

6.4 Reflektion  
Studiens huvudsakliga syfte, att undersöka hur mytologiska föreställningar används, hade gynnats av 

att enkom studera ett fall mer ingående än att jämföra två. Här hade vi kunnat dubbla antalet artiklar 

och genom det skapat oss en mer omfattande bild av enbart en gärningsman. Men valet att jämföra 

två representationer känns fortfarande rimligt, i och med att jämförelsen i sig har hjälpt oss att 

analysera fram våra slutsatser. Studiens validitet och reliabilitet hade kunnat ha stärkts av fler 

vetenskapliga teorier om journalistik, som till exempel gestaltningsteori, vilka hade hjälpt oss att på 

ett bättre och mer nyanserat sätt förstå och tolka materialet (Helland et al., 2003, s. 40–41; 

Strömbäck, 2014). CDA tillsammans med semiotiska begrepp som metod har varit anpassat till 

undersökningens frågeställning och syfte; däremot hade fler semiotiska begrepp, som förankring och 

relä, kunnat gjort metoden än mer omfattande, vilket hade hjälpt oss i bearbetning av materialet. Här 

hade också ytterligare operationalisering ökat studiens reliabilitet (Helland et al., 2003, s. 40, 147). 

Vad gäller arbetet med textens makronivå, hade flera metodologiska verktyg varit behjälpliga för att 

utvinna mer analysmaterial. 

 

Studiens urval är lämpligt att diskutera utifrån det faktum att artiklarna 9b och 10b fokuserar på eller 

innehåller utdrag ur författaren Åsa Erlandssons bok om Anton Lundin Pettersson. Detta innebär 

att just dessa artiklar allena kan utgöra nog med nyansering av karaktären Lundin Pettersson för att 

denne ska trumfa Akilov i komplexitet. Att utdrag ur denna bok kom att utgöra artiklar, medan 

motsvarande inte existerar i fallet Akilov, säger också något om gärningsmännens skillnad i 

komplexitet i stort. Dessutom är urvalet i sin helhet – tio artiklar per fall – relativt litet sett till den 

totala bevakningen av händelserna. Skulle man ha inkluderat ytterligare artiklar och nyhetsmedier 

hade möjligheten att uttala sig om båda representationerna varit större.  

 

Något som skulle varit fördelaktigt för studien är att på något sätt ha involverat yrkesverksamma 

journalister. Detta skulle möjliggöra en insikt i hur pass medvetet användandet av mytologiska 

föreställningar är, vilket genom enkom texten är svårt att säga någonting om (Fairclough, 2003, s. 

14–15).  
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Att använda sig av Lules (2001) teori vilken utgörs av en begränsad uppsättning mytologiska 

föreställningar, vilka man sedan jämför materialet med, kan leda till en viss konfirmeringsbias. De 

mytologiska föreställningar som Lule (2001) utgår ifrån, är också begränsade i sig själva genom att de 

i slutändan är en forskares tolkning av ett oerhört stort material. Om vi hade inkluderat fler 

perspektiv och teorier om mytologiska föreställningar hade det hjälpt studien att bli mer valid, på 

samma sätt skulle studien gynnats av att bemöta någon form av teori som ifrågasätter mytologiska 

föreställningars förekomst i journalistik. 
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7. Implikationer för samhälle och yrkesliv 
I och med mytologiska föreställningars förekomst i svenska medier bör dessa medvetandegöras. 

Dels hos praktiserande journalister, att dessa medvetandegör sitt eget användande av myter och 

arketyper, vilken inverkan dessa kan ha på både text och samhälle, dels hos konsumenterna – att 

läsaren grundas i vår berättartradition och kan förhålla sig reflekterande kring den. Dessutom, 

genom att myter och arketyper tycks användas för att distansera och stereotypisera karaktärer, kan 

det finnas intresse i att belysa den aspekten för såväl journalister som läsare, lyssnare och tittare. Med 

andra ord finns det ett ansvar att ta, både för producenter och konsumenter. 

 

Med tanke på att medier bidrar till vår världsbild, är det också viktigt att ta till sig hur stereotyperna 

fungerar genom de mytologiska föreställningarna i denna studie. Till exempel att representationen av 

Rakhmat Akilov kan bidra till bilden av islam som en våldets religion, som också Hvitfelt (1998), 

Thussu (2006) och Miller och Sabirs (2012) forskning visar. För konsumenten är det således av vikt 

att dessa stereotyper inte förväxlas med en faktisk grupp, vilket förutsätter ett reflekterande 

förhållningssätt till representationen av till exempel islam. Producenter som skildrar verkligheten har 

därför också ansvar att bemöta sitt användande av stereotyper, myter och arketyper. 
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