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Abstrakt 
Finns det skillnader mellan hur två olika attentat beskrivs i olika svenska tidningar? Om det 
finns en skillnad, går det att se skillnaden mellan attentaten eller mellan tidningarna, eller båda? 
Dessa frågor besvarar den här uppsatsen. Jag har med, hjälp av systemisk-funktionell 
grammatik, undersökt om det finns någon skillnad mellan hur en svensk kvällstidning 
(Aftonbladet) och en svensk morgontidning (Göteborgsposten) beskrivit gärningsmannens 
handlingar med avseende på materiella processer i artiklar publicerade dagarna efter två olika 
terrorattentat.	

Jag har även med samma metod undersökt om det finns skillnader mellan artiklarna som 
beskriver de två dåden. Alltså vilka potentiella skillnader som kan finnas mellan två tidningar 
eller två terrordåd. Dåden som har undersökts är för det första skolattacken i Trollhättan 2015-
10-22. En maskerad man gick in på en grundskola och högg ihjäl lärare och elever med utländskt 
påbrå med ett svärd innan han sköts till döds av polis. Det andra dådet är lastbilsattacken i 
Stockholm 2017-04-07. En man kapade en lastbil och körde ihjäl människor på Drottninggatan 
och greps senare samma dag.	

Efter att ha räknat antalet satser och materiella processer med gärningsmannen som 
deltagare, i fem artiklar per tidning och attentat, visar jag i den här studien att Göteborgsposten 
har gärningsmannen som aktör eller mål i processerna märkbart färre gånger än Aftonbladet. 
Uppsatsen kan också visa att andelen materiella processer med gärningsmannen som deltagare 
är lägre i artiklarna om lastbilsattacken än skolattacken.	
 

 

Abstract 
Are there any differences between how two different acts of terrorism are described in Swedish 
newspapers? If there are, is the difference between the newspapers or between the attacks, or 
both? These are the questions the author have tried to answer in this paper. The author has, with 
the help of system-functional grammar, analyzed if there are any differences between how a 
Swedish evening newspaper (Aftonbladet) and a morning newspaper (Göteborgsposten) 
described the material processes with the perpetrator as a participant in articles published during 
the days following two different terror attacks.	

I have with the same method analyzed if there are differences between the articles 
describing the attacks. Meaning, what are the potential differences between the two newspapers 
or the two terror attacks. The first attack used in the essay is the school attack on a elementary 
school in Trollhättan 2015-10-22. A masked man armed with a sword stabbed teachers and 
students with non-Swedish heritage before being shot by police. The other attack is the truck 
attack in Stockholm 2017-04-07, where a man hijacked a delivery truck and drove over 
pedestrians on Drottninggatan before being arrested later the same day.	

After counting the material processes with the perpetrator as a participant, using five 
articles per attack in each newspaper following the two attacks, the essay proves that 
Göteborgsposten has noticeably fewer instances of this than Aftonbladet. It also proves that the 
amount of material processes with the perpetrator as a participant are fewer in the articles about 
the truck attack than the school attack.	
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1 Inledning	
USA:s före detta president Ronald Reagan ska ha sagt “en mans terrorist är en annan mans 

frihetskämpe”. Samma dag som Anton Lundin Pettersson högg ihjäl lärare och elever på 

grundskolan Kronan i Trollhättan 2015 startades en Facebook-grupp under namnet “Anton 

Lundin Pettersson skyddade bara sitt land.”. Det finns fortfarande sökresultat på Facebook som 

heter “Anton Lundin Pettersson is a hero” den förstnämnda gruppen togs snabbt bort och den 

sistnämnda gruppen hade bara en medlem innan den också nyligen togs bort, men det visar 

fortfarande att det Reagan sa kan appliceras på terror idag.	
Ordet terrorism avser användandet av fysiskt våld mot en grupp människor med syftet 

att sprida skräck och på så vis tvinga fram politiska eller sociala förändringar. Hur befolkningen 

hanterar ett terrorbrott kan påverkas av hur media rapporterar och beskriver brottet. Jag vill 

undersöka om det kan finnas skillnader mellan hur tidningstexter har gärningsmannen som 

deltagare i materiella processer i en högerextrem skolattack i en mindre svensk stad och en 

islamistisk lastbilsattack i centrum av huvudstaden. Ett av brotten utfördes med grund i rasism 

och kritik mot svensk invandringspolitik, och ett med motivet att skrämma den svenska 

befolkningen och tvinga den svenska regeringen till att sluta bidra med militär utbildning av 

stridande mot IS.	
I uppsatsen Terrorist eller psykiskt sjuk? (2016) av Koppel Eriksson och Ågren visar 

författarna på hur medierna beskriver skolattentatet i Trollhättan 22 oktober 2015 som ett 

hatbrott men självmordsbombaren i Stockholm 11 december 2010 som ett terrorbrott, trots att 

båda fallen, enligt författarna, klassas som ett terrorbrott i lagens mening. Koppel Eriksson och 

Ågren undersökte då gestaltningen av de olika gärningsmännen i Aftonbladet och Dagens 

Nyheter. Kopper Eriksson och Ågren använde sig av en gestaltningsanalys som grundar sig i 

tio av de elva punkter J. W. Tankard ger för att genomföra en gestaltningsanalys.	
Jag vill dock gå djupare in i analysen och undersöka de språkliga fenomen som kan 

påträffas i tidningstexter om attentaten i Trollhättan 2015 och Stockholm 2017 för att undersöka 

rapporteringen av gärningsmännen och deras handlingar i två olika svenska nyhetstidningar. 

Med detta menar jag att jag kommer använda systemisk-funktionell grammatik (SFG) för att 

undersöka kategorin deltagare i texter om terrorbrotten i tidningarna. Holmberg, m. fl. (2011) 

skriver att SFG kan användas för att visa att “... språket (och texten) inte bara speglar 

verkligheten utan också är med och formar vår bild av världen.”.s.7	
 Av samma åsikt är Fowler (1991) som hävdar att innehållet i tidningar inte alltid bör ses 

som fakta om världen, utan snarare som idéer.  Jag kopplar detta till vad Holmberg, m. fl. (2011) 

skriver om att språket formar vår bild av världen. Fowler menar alltså att tidningar inte 
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innehåller de “hårda fakta” som tidningsmakarna brukar utlova läsarna. Nyheter, menar Fowler, 

är konstruerade av den sociala och politiska värld tidningarna rapporterar. (s.10) Om nu texter 

inte bara återger verkligheten utan också skapar verkligheten blir tidningarnas texter om olika 

terrorbrott avgörande för hur en befolkning minns attentatet. Jag vill med denna 

undersökning  analysera hur olika tidningsartiklar förmedlar eller framställer två terrorattentat 

som ägt rum under de senaste fyra åren och vilken roll gärningsmannen i attentatet har i de 

materiella processer som förekommer i artikeln. Utifrån den information jag får fram hoppas 

jag kunna se om det finns någon skillnad mellan hur en kvällstidning och en morgontidning 

skriver om materiella processer. Att jämföra dessa sorters tidningar kan hjälpa elever att lära sig 

att se skillnader mellan olika sorters texter. I kunskapskraven för svenska i årskurs nio står det:	

	
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, 

välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. (...) Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, 
olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt 
framträdande budskap i olika verk. Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess 

upphovsman. 	
	

Eleverna behöver alltså kunna läsa olika sorters text och förstå innehållet i denna, de ska 

även kunna föra enkla resonemang om verket baserat på vem som har skrivit det. Därför är det 

viktigt att elever kan få läsa olika sorters tidningstexter om samma händelse för att dels få träna 

på att läsa tidningstext, dels för att få träna på att utläsa skillnader och kunna resonera om texten 

baserat på upphovsmannen. Att hjälpa elever att lära sig föra resonemang om en text med 

kopplingar till dess upphovsman är något denna uppsats kan bidra till. Eftersom jag undersökt 

två olika tidningar med olika chefredaktörer kan denna uppsats visa elever dels hur materiella 

processer kan se ut i tidningstext, dels att tidningstexter kan skilja sig från varandra baserat på 

vilken typ av tidning texten kommer ifrån. Även här blir SFG betydelsefull då Holmberg, m. fl. 

(2011) skriver att SFG har haft stor påverkan på skolan genom genrepedagogiken. Att elever 

lär sig att urskilja, läsa (och även skriva) texter i olika genrer hjälper dem att bättre förstå olika 

texters innehåll. 
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2 Syfte  

Undersökningen ämnar svara på frågan: Finns det någon skillnad i användandet av 

gärningsmannen i de materiella processer i svenska tidningsartiklar följande terrordåd?	

Syftet med uppsatsen är att med hjälp av systemisk-funktionell grammatik analysera två 

svenska tidningars rapportering av de ovannämnda terrorattentaten undersöka om det finns 

några markanta skillnader mellan texternas användande av gärningsmannen i satserna. Jag 

ställer mig dels frågan om det finns någon skillnad mellan attentaten och dels om det finns någon 

skillnad mellan de två tidningarna.	
Syftet är också att finna en didaktisk användning av systemisk-funktionell grammatik i 

skolans genrepedagogik, i detta fallet specifikt tidningstexter som rapporterar om terrorattentat. 

Därmed ges eleverna en möjlighet att träna på kunskapskravet att kunna bedöma en texts särdrag 

kopplat till avsändare och upphovsman.	
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3 Bakgrund 

I detta avsnitt kommer jag lägga fokus på begreppet terror och dess definition.(3.1) Jag kommer 

även ge bakgrundsinformation kring terrorism i Sverige (3.2) och de två fall jag valt att 

undersöka. (3.3)	

	

3.1 Begreppet terror 
Begreppet terror beskrivs i Svenska Akademiens Ordbok som utförande eller hot om att utföra 

våldshandlingar i politiskt syfte för att sprida skräck och därigenom uppnå vissa mål.1 I svensk 

lag ges följande definition: 	

För terroristbrott döms den som begår en gärning som anges i 3 §, om gärningen allvarligt kan skada en stat 
eller en mellanstatlig organisation och avsikten med gärningen är att	

1.     injaga allvarlig fruktan hos en befolkning eller en befolkningsgrupp,	

2.    otillbörligen tvinga offentliga organ eller en mellanstatlig organisation att vidta eller att avstå från att 
vidta en åtgärd, eller	

3.     allvarligt      destabilisera    eller förstöra grundläggande politiska, konstitutionella, ekonomiska eller 
sociala strukturer i en stat eller i en mellanstatlig organisation.”	

(Munck. 2018 s.1144.)	

	

Vid sidan av denna definition i ordboken och i svensk lag kan man ställa de definitioner 

som förekommer i forskningen om nutida terrorism. Kushner (2003) skriver att de flesta 

definitioner av terrorism utgår från tre aspekter, nämligen: metoden, offren och uppsåtet (våld, 

civila eller en regering och för att sprida skräck och påtvinga politiska eller sociala 

förändringar.) Walter Laqueur har skrivit The new terrorism . Fanaticism and the Arms of Mass 

Destruction (1999) och menar att det finns många problem med definitionen av terrorism då 

han skriver att många inte ser skillnaden mellan terrorism och exempelvis inbördeskrig och 

gerillakrig. Han skriver också att begreppet “urbant gerillakrig” ofta förekommer på grund av 

politiska verkningar eller direkt felinformation då gerilla syftar till att befria territorium och 

bygga en egen armé, vilket är möjligt på landsbygden, men inte i stadsmiljö. Därför, menar 

Laqueur, är all gerillakrigföring i urbana miljöer terrorism. Laqueur erkänner dock att detta blir 

än mer problematiskt då gerillor kan använda sig av terrorhandlingar både i stadsmiljö och på 

landsbygden.	

	

                                                
1 https://www.saob.se/artikel/?unik=T_0703-0311.25S2&pz=5  
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3.2 Terrorism i Sverige som inneburit minst ett dödsfall 

Enligt Global Terrorism Database (GTD) har det förekommit 11 terrorattentat i Sverige som 

inneburit minst ett dödsfall sedan 1970 och som uppfyllt ett eller fler av GTD:s kriterier för 

terrorism (längre tillbaka än så saknar GTD information). Det har endast förekommit tre 

terrorattentat i Sverige som inneburit minst ett dödsfall under 2000-talet. Ett attentat 2010  när 

en självmordsbombare sprängde sig själv i centrala Stockholm, men endast gärningsmannen 

dog. Sedan dröjde det fram till 2015 när skolattacken i Trollhättan skedde, och sedan 2017 när 

lastbilsattacken i Stockholm skedde. Det är de två senare attentaten jag skall undersöka.	
De kriterier GTD har för terrorism är:	

1.  Attentatet måste ha motiv grundat i att nå ett politiskt, ekonomiskt, religiöst eller socialt 

mål.	

2. Det måste finnas bevis för att attentatet vill påverka, skrämma eller sprida ett budskap 

till en grupp större än de direkta offren för attacken.	
3. Attentatet måste ske utanför krigets lagar, dvs. attentatet ska inte vara innanför de 

gränser som satts av humanitär lag (specifikt att man inte får utsätta civila eller icke-

kombattanter för attacker).	

	

3.3 Skolattacken i Trollhättan och lastbilsattacken i Stockholm	
Under förmiddagen torsdagen den 22 oktober 2015 gick Anton Lundin Pettersson in på 

grundskolan Kronan i Trollhättan beväpnad med svärd och kniv. Han knivhögg en elevassistent, 

två elever och en lärare. Elevassistenten dog på platsen för attentatet och en elev och läraren 

dog senare av sina skador på sjukhus. När polis anländer till platsen går Lundin Pettersson till 

attack mot dem men han skjuts av polis och dör senare på sjukhus. När polisen sedan 

genomsöker gärningsmannens hem hittade de ett brev skrivet av Lundin Pettersson där han 

skyller olika samhällsproblem på invandringen till Sverige. I brevet kräver han dessutom att 

Sverige skulle begränsa sin invandring. Detta ledde till att polisen drog slutsatsen att motivet 

hade rasistisk bakgrund. En slutsats som kvarstår än idag. 2	
Under eftermiddagen den 7 april 2017 kapade Rakhmat Akilov en lastbil och kör på människor 

på Drottninggatan i Stockholm. Fem personer dödades i attentatet, tre på Drottninggatan och 

två senare på sjukhus. Under kvällen samma dag greps Akilov i Märsta. Akilov erkände och 

dömdes den 7 juni 2018 till livstids fängelse för terrorbrott. Han dömdes även till utvisning och 

livstids förbud att återvända till Sverige. I domen mot Akilov kan man läsa att “...gärningarna 
                                                
2 https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/28055.pdf Utvärdering av Trollhättans Stads hantering av 
attacken på Kronan 2015. Publicerad juni 2016 
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har skett med syfte dels att injaga allvarlig fruktan hos Sveriges befolkning, dels att otillbörligen 

tvinga Sveriges regering och riksdag att avbryta ett svenskt deltagande i den militära 

utbildningsinsats som genomförs av den globala koalitionen mot IS.” 3   

	
 

 

                                                
3 Dom B 4708, Stockholms tingsrätt 2018-06-07 
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4 Tidigare forskning	
Laqueur (1999) skriver att uppmärksamheten journalister ger terrorister är fördelaktig för 

terrorgruppen men inte nödvändigtvis att journalisterna sympatiserar med terrorister, men att 

våld ger bättre nyheter än fred. Han skriver också att mediernas betydelse för terrorism är 

oerhört viktig och speciellt om medierna använder andra ord än terrorist för att beskriva en 

gärningsman, exempelvis frihetskämpe, aktivist, patriot, militant eller revolutionär.Som nämnts 

i avsnitt 2.1 menar Laqueur att skillnaden mellan terrorism och gerilla blir än tydligare när det 

gäller media. En terrorgrupp behöver media för att få uppmärksamhet och på så sätt sprida 

skräck för att nå sina mål, men en gerillagrupp vill inte ha någon mediauppmärksamhet då detta 

sätter hela deras verksamhet på spel eftersom ordningsmakten kan utnyttja mediautrymmet för 

att bekämpa gerillan (som oftast vill hålla sin verksamhet hemlig).	
Louw (2005) skriver att alla terrorattentat är symboliska och syftar till att sprida ett 

budskap. Louw skriver också att media används av terrorister för att kommunicera sitt budskap 

till den stora massan på samma sätt som media används av konventionella politiska aktörer. All 

terror är dock inte tänkt att spridas i media, eftersom vissa terrorattentat syftar till att skrämma 

en viss grupp kan attentaten spridas bland befolkningen utan mediernas hjälp. Louw ger 

exemplet hur svarta sydafrikaner som arbetade för apartheidregimen brändes levande i sina egna 

grannskap så deras nära och kära fick bevittna deras död. Dessa attentat syftade till, och lyckades 

med, att göra mörkhyades stadsdelar “omöjliga att regera över” utan att media hade behövt 

rapportera om dåden. Louw skriver också att medierna avgör hur mycket uppmärksamhet en 

terrorhandling får, eftersom det är media som rapporterar om handlingen. Eftersom 

journalisterna i media inte är en homogen grupp kan dock meningsskillnader uppstå, både inom 

mediasektorn och i samhället i stort. Louw skriver också om ett perspektiv som följer officiella 

riktlinjer eftersom de kriminaliserar och fördömer terrorhandlingar och anklagar journalister 

som på något sätt rapporterar om terrorattentat på ett sympatiskt sätt är lurade av, eller styrda 

av, terroristerna. Han skriver också att regeringar försöker få så många journalister som möjligt 

att följa detta perspektiv och att de flesta journalisterna som faller in under “mainstream” arbetar 

efter detta perspektiv och fördömer och kriminaliserar terrorhandlingar. Detta, skriver Louw, är 

mest förekommande i väst efter attackerna mot World Trade Center 11 september 2001. 

Eftersom de flesta medier i väst fördömer terrorhandlingar.	
Louw beskriver också ett annat perspektiv, som följer fördömandet av terrorhandlingar, 

men skriver att terrorn är ett resultat av sociala problem som behöver åtgärdas. Denna grupp 

inom medierna är viktig för terrorister då de kan användas för att kommunicera sina mål till en 

befolkning. Det finns också, enligt, Louw, en tredje grupp inom media. Denna grupp är de som 

stödjer den terrorgrupp som utfört en handling och ofta beskriver gärningsmannen eller gruppen 
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som hjältar eller frihetskämpar. Denna grupp är väldigt viktig för terrorgrupper/gerillor som ofta 

försöker komma i kontakt med dessa journalister, samtidigt som regeringar försöker stoppa eller 

bromsa denna form av journalism. Detta kan i vissa extrema fall resultera i formell censur.	
Fowler (1991) skriver att språket som används i nyhetsförmedling aldrig kommer kunna 

vara objektivt på grund av språkets struktur. Språket går att tolka på olika sätt trots att en 

nyhetsbyrå försöker rapportera en nyhetsvärdig händelse opartiskt. Nyheter blir snarare en 

social konstruktion som styrs av det sociala och politiska landskap mediet förekommer i. Fowler 

fortsätter denna argumentation till att inkludera all skriven text som på något sätt vinklad av en 

ideologi, på grund av språkets natur. Fowler skriver också att nyheter inte samlas in utan snarare 

konstrueras eftersom nyheter publiceras av medierna baserat på olika kriterier som bland annat 

avgör nyhetsvärdet i en händelse. Detta innebär att nyheter inte är rapporter av saker som hänt, 

utan rapporter av saker nyhetsbyrån ansett nyhetsvärdigt.  Fowler påpekar dock att man inte ska 

ge medierna för stor, och konsumenterna för liten, makt när det gäller språklig vinkling. 

Nyhetsbyrån väljer händelser att rapportera, men de skriver inte på ett specifikt sätt för att lura 

läsarna att absorbera allt som skrivs, ideologi och vinklingar. 	
Koppel Eriksson och Ågren (2016) visar i sin uppsats Terrorist eller psykiskt sjuk att både 

Aftonbladet och Dagens Nyheter uppvisade stora skillnader i rapporteringen av 

självmordsbombaren i Stockholm 2010 och skolattentatet i Trollhättan 2015. De visar att man i 

fallet med självmordsbombaren gjorde många kopplingar mellan gärningsmannens religion och 

attentatet. De visar också att man beskrev gärningsmännen på olika sätt i rapporteringen, 

självmordsbombarens attentat stämplades som terror och skolmördarens dåd beskrivs som ett 

hatbrott. Detta trots att båda attentaten i svensk lag borde klassas som terrordåd enligt 

författarna. De kommer även fram till att tidningar hjälper terrorister eftersom rapporteringen 

av händelsen sprider terroristens budskap likt det exempel Laqueur (1999) ger. Koppel Eriksson 

och Ågren skriver också att gestaltningen av de olika gärningsmännen skiljer sig. 

Gärningsmannen i Stockholm framställs som en islamistisk terrorist och gärningsmannen i 

Trollhättan framställs som en ensamt handlande psykiskt sjuk attentatsman. 	
Kihl (2018) skriver i sin uppsats Aktivt handlande eller hemlig agent om hur ergativitet tar sig 

uttryck i svenska nyhetsartiklar. Kihl visar på ergativa skillnader mellan hur bröderna i “Kevin-

fallet” framställs som agenter i artiklar från 1998 och hur polisen framställs som agenter i 

artiklar från 2017 och 2018. Kihl kommer fram till att en text förstås på olika sätt av läsaren 

beroende på vem som är agent i den ergativa processen, och att skillnaderna kan vara 

signifikanta för kritisk diskursanalys.  Kihl visar också att fokuset har skiftats från bröderna till 

poliserna efter ca 20 år. Detta skulle kunna visa på en skiftning i hur fallet uppfattas av 

allmänheten. 
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5 Teori 	
Jag kommer att använda mig av systemisk-funktionell grammatik (SFG) för att ta reda på hur 

ofta gärningsmannen i de olika terrordåden framskrivs en deltagare i de materiella processer 

som förekommer i satserna. Inom ramarna för SFG avses med processer det som händer i en 

sats, det finns fyra olika typer av processer:	
1. Verbal. Om satsen behandlar talare och mottagare. 

2. Mental. Berör upplevda processer och fenomen. 

3. Relationella. Attributiva och identifierande. Berör sakers relation till varandra. 

4. Materiella processer. Dessa avser saker som händer med materiella ting. Materiella 

processer delas upp mellan en eller flera deltagare. Har en materiell process en 

deltagare är det en aktör som gör något, har processen flera deltagare är det en aktör 

som gör något mot mål. 

I det här arbetet undersöks bara materiella processer med gärningsmannen som deltagare. 

Det betyder att jag undersöker hur många materiella processer som förekommer i 

tidningsartiklarna där gärningsmannen antingen gör något, gör något mot någon eller blir utsatt 

för något av någon. Jag ställer sedan de olika attentaten och de olika tidningarna mot varandra 

för att se om det finns någon skillnad i hur stor del av, alltså hur många satser i, 

tidningsartiklarna innehåller materiella processer med gärningsmannen som deltagare.	
 Anledningen till att de andra processerna inte är intressanta för min undersökning är att 

jag ser de materiella processerna som bäst lämpade eftersom jag undersöker hur 

gärningsmannens handlande beskrivs i artiklarna. Det är därför inte viktigt för studien att 

undersöka hur talare och mottagare framställs. Det är inte heller intressant att veta hur 

handlingen upplevs för personer i texten eftersom det är den faktiska handlingen jag undersöker. 

Även relationella processer är ointressant av denna anledning, det är inte viktigt för 

undersökningen hur ting ser ut i förhållande till varandra eftersom det är gärningsmannens 

handlingar som står i fokus. 
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6 Metod och material	
Jag har använt mig av fem artiklar från Aftonbladet och fem artiklar Göteborgsposten som 

publicerats i tidningarna under de tre första dagarna efter attentaten jag ska undersöka. Det blir 

alltså sammanlagt tjugo artiklar (fem från Aftonbladet om skolattacken, fem från Aftonbladet 

om lastbilsattacken, fem från Göteborgsposten om skolattacken och fem från Göteborgsposten 

om lastbilsattacken). Jag har sedan räknat antalet satser i artiklarna för att sedan räkna antalet 

satser med materiella processer som har gärningsmannen som någon form av deltagarna, 

antingen som aktör eller som mål. Dels i varje artikel och dels som sammanställt över båda 

tidningarna och dels sammanställt över båda attentaten.	
När jag sedan tagit fram alla satser med materiella processer och gärningsmannen kommer 

jag även räkna hur många av dessa satser som har gärningsmannen som aktör och som mål. 	
Materialet jag använt mig av är hämtat från mediearkivet Retriver som jag fått åtkomst 

till via högskolan i Halmstads bibliotek där man kan söka upp inscannade artiklar från ett stort 

antal tidningar från bland annat Sverige. Jag valde att använda mig av inscannade artiklar 

eftersom digitala artiklar kan redigeras i efterhand och jag anser därför inte att de är pålitliga för 

att genomföra studien eftersom jag vill veta hur ofta gärningsmannen förekom i materiella 

processer i originalartikeln.	

	

6.1 6.1 Material	

Jag har använt mig av tidningsartiklar från Aftonbladet (AB) och Göteborgsposten (GP) dagarna 

efter terrorattentaten 22 oktober 2015 och 7 april 2017. Detta är för att få en möjlighet att 

jämföra en kvällstidning med en morgontidning. Anledningen till att jag valt en morgontidning 

och en kvällstidning är den att jag trodde att om det fanns en skillnad skulle den bli tydligare än 

om jag valt två tidningar av samma karaktär då skillnader skulle kunna vara marginella och 

slumpmässiga. Exempelvis beroende på vilken journalist på tidningen som författat artikeln och 

dennes språkbruk. Om jag istället jämför två tidningar av olika karaktär, som i den här studien 

kan tendenser bli mer framträdande. Främst eftersom mina egna fördomar mot kvällstidningar 

är att de kan vara riktade mot att framställa händelser som mer sensationella än morgontidningar 

för att kunna sälja fler lösnummer. För att kunna sälja mer tror jag att kvällstidningen kommer 

använda gärningsmannen i satsen oftare än morgontidningen för att måla upp en bild av ett 

monster som begår en avskyvärd handling, likt Louws (2005) teori om hur västerländsk media 

fördömer terrorhandlingar.	
Artiklarna har valts ut baserat på de artiklar jag kunnat få tillgång till genom Mediearkivet 

Retriever via högskolan i Halmstads bibliotek som har ett väldigt brett utbud av tidningar, 
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däremot märkte jag att vissa sidor eller nummer av tidningar kunde fattas. Därför valde jag två 

tidningar som hade nummer publicerade i anslutning till dåden och relevanta artiklar i arkivet. 

Jag  har använd söktermer som Trollhättan,  Stockholm, Kronan och Drottninggatan och 

begränsat sökningen till svenska tryckta källor och specifikt de två tidningar jag undersökt. De 

artiklar jag använt mig av kommer från tre datum följande de två attentat jag undersöker. (2015-

10-23/24/25 och 2017-04-08/09/10). Anledningen till att jag valt de tre följande datumen och 

inte begränsat mig till endast den första dagen efter ett attentat beror dels på utbudet av artiklar 

och dels för att mer information om attentaten och gärningsmännen ska komma fram. Trots 

vissa begränsningar vid insamlingen av material har jag lyckats hitta tio artiklar från båda 

tidningarna (fem artiklar per attentat). 
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7 Resultat	
Detta avsnitt kommer behandla de artiklar jag har undersökt. Jag kommer presentera resultatet 

fördelat mellan attentat och mellan tidning. Den första delen av resultatet (6.1) kommer beröra 

Aftonbladets artiklar om skolattacken i Trollhättan 2015-10-22. Den andra delen av resultatet 

(6.2) kommer beröra Göteborgspostens artiklar om skolattacken i Trollhättan . Den tredje delen 

(6.3) kommer beröra Aftonbladets artiklar om lastbilsattacken i Stockholm 2017-04-07. Den 

fjärde, och sista delen i resultatkapitlet, (6.4) kommer beröra Göteborgspostens artiklar om 

lastbilsattacken i Stockholm.	

	

7.1 7.1 Aftonbladet om skolattacken. 	
Jag har i detta avsnitt samlat in fem artiklar från Aftonbladet som berör händelsen i Trollhättan 

eller gärningsmannen.	

Den första artikeln är hämtad från Aftonbladet 2015-10-23, dagen efter dådet. I artikeln 

är gärningsmannen en deltagare i 13 av 70 satser, vilket motsvarar 19%. Av dessa 13 satser är 

gärningsmannen aktör i 11 (85%) och mål i 2 (15%). Artikeln beskriver händelseförloppet under 

attacken och gärningsmannen framställs som handlande. I fem meningar påverkar han någon 

annan i satsen och i två blir han själv påverkad av någon. De fem satserna beskriver hur han 

attackerar någon och de två fall där gärningsmannen är mål handlar om när polisen nedkämpade 

honom och när han fördes till sjukhuset.	
Den andra artikeln är publicerad i samma upplaga 2015-10-23. I artikeln beskrivs 

gärningsmannen som person och inte själva händelsen där gärningsmannen var deltagare. Det 

förekommer ett flertal satser där han är mål, detta är satser där han beskrivs av någon annan. 

Gärningsmannen är deltagare i 15 av 43 satser, vilket motsvarar 35%, av dessa 15 satser var 

gärningsmannen aktör i 10 satser (67%) och mål i fem (33%).	
Den tredje artikeln är publicerad från 2015-10-24, dvs. två dagar efter dådet. Artikeln 

beskriver återigen händelseförloppet under dådet. I artikeln är gärningsmannen deltagare i 16 

av 54 satser, detta motsvarar 30%. Av dessa 16 satser är gärningsmannen aktör i 14 (87%) och 

mål  i de resterande 2 (13%).	
Den fjärde artikeln är publicerad 2015-10-25, tre dagar efter dådet, och handlar om 

gärningsmannen för dådet, men även under det. Gärningsmannen är deltagare i 9 av 37 satser 

(24%) och är aktör i 8 (89%) och mål i 1 (11%) av dem. I artikeln beskrivs vad gärningsmannen 

gjorde mot sina offer.	
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Den femte artikeln är också från 2015-10-25 och handlar om hur personer i 

gärningsmannens närhet uppfattade honom. Gärningsmannen är deltagare i 7 av 30 satser 

(23%). Gärningsmannen förekommer som aktör i 3 satser (43%) och mål i 4 (57%).	
Sammanfattningsvis var gärningsmannen deltagare i 60 av 234 satser, vilket motsvarar 

26%. Av dessa var han aktör i 46 (77%) och mål i 14 satser (23%). (Se tabell 1)	

	
 

Satser Satser med 

gärningsmannen 

som deltagare 

Satser med 

gärningsmannen som 

deltagare och aktör 

Satser med 

gärningsmannen som 

deltagare och mål 

Artikel 1 79 13 11 2 

Artikel 2 43 15 10 5 

Artikel 3 54 16 14 2 

Artikel 4 37 9 8 1 

Artikel 5 30 7 3 4 

Totalt 234 60 46 14 

Tabell 1	

	

7.2 7.2 Göteborgsposten om skolattacken.	

Den första artikeln i Göteborgsposten publicerades 2015-10-23, dagen efter dådet. Artikeln 

innehåller 41 satser och av dem är gärningsmannen deltagare i 6 stycken (14%). Av dessa 6 är 

gärningsmannen aktör i 4 satser (67%) och mål i 2 satser (33%). Denna artikel lägger större 

fokus på de anhöriga och offren än gärningsmannen vilket kan förklara varför det är så få satser 

där han är deltagare.	
Den andra artikeln från Göteborgsposten är också publicerad 2015-10-23. Även denna 

artikel lägger fokus på de anhöriga till offren och de elever som går på skolan snarare än dådet 

och gärningsmannen. Artikeln har 80 satser och gärningsmannen är deltagare i 3 (4%). I dessa 

satser är gärningsmannen aktör i 2 (67%) och mål i 1 (33%).	
Den tredje artikeln publicerades även den från 2015-10-23. I den tredje artikeln är 

gärningsmannen deltagare i 8 av 29 satser (28%). Av dessa 8 satser är han aktör i 6 (75%) och 
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mål i 2 satser (25%). Artikeln beskriver händelseförloppet och även gärningsmannens 

handlande på internet innan dådet.	
Den fjärde artikeln är publicerad 2015-10-23. Artikeln innehåller 149 satser varav 18 har 

gärningsmannen som deltagare (12%). Av dessa är gärningsmannen aktör i 15 stycken (83%) 

och mål i 3 (17%).	
Den femte artikeln är från 2015-10-25, tre dagar efter dådet. Artikeln innehåller 52 satser 

vara endast 1 har gärningsmannen som deltagare (2%). I den sats gärningsmannen är deltagare 

i är det som aktör. Artikeln är en intervju med en psykiatriker som talar om varför dådet i 

Trollhättan kunde hända och om risken för fler skoldåd.	
Sammanfattningsvis hade Göteborgsposten 351 satser och gärningsmannen var deltagare 

i 36 av dessa (10%). Av dessa var han aktör i 28 stycken (78%) och mål i 8 (22%). (Se tabell 2)	
 

Satser Satser med 

gärningsmannen som 

deltagare 

Satser med 

gärningsmannen som 

deltagare och aktör 

Satser med 

gärningsmannen som 

deltagare och mål 

Artikel 1 41 6 4 2 

Artikel 2 80 3 2 1 

Artikel 3 29 8 6 2 

Artikel 4 149 18 15 3 

Artikel 5 52 1 1 - 

Totalt 351 36 28 8 

Tabell 2	

	

7.3 7.3  Aftonbladet om lastbilsattacken	

Den första artikeln från Aftonbladet är publicerad dagen efter attentatet, 2017-04-08, och 

handlar om den man som vid tillfället bara var gripen och intressant för polisen, som också 

visade sig vara gärningsmannen. Artikeln har 39 satser varav 29 framställer gärningsmannen 

som deltagare (49%). Av dessa satser är gärningsmannen aktör i 13 (68%) och mål i 6 (32%).	
Den andra artikeln är också publicerad från 2017-04-08 och har 100 satser varav endast 

11 har gärningsmannen som deltagare (11%). Anledningen till detta är att lastbilen, snarare än 



 16 

gärningsmannen, fått rollen som aktör. Av dessa är gärningsmannen aktör i 9 satser (82%) och 

mål i 2 satser (18%).	
Den tredje artikeln har 30 satser varav 3 stycken har gärningsmannen som deltagare 

(10%). I två av dessa (67%) har gärningsmannen rollen aktör och i en är gärningsmannen mål 

(33%). Även i denna artikel är lastbilen i fokus snarare än gärningsmannen.	
Den fjärde artikeln är publicerad 2017-04-09, två dagar efter attacken. Artikeln har 34 

satser och handlar om gripandet av gärningsmannen. I artikeln förekommer 2 satser med 

gärningsmannen som deltagare (6%). I båda satserna är gärningsmannen aktör. Det förekommer 

även ett fåtal relationella processer som gärningsmannen är deltagare i.	
Den femte artikeln från Aftonbladet är publicerad 2017-04-10 och handlar om 

gärningsmannen. Artikeln har 75 satser varav 16 har gärningsmannen som deltagare (21%). Av 

dessa är gärningsmannen aktör i 9 (56%) och mål i 7 (44%).	
Sammanfattningsvis förekom gärningsmannen som någon form av aktör eller mål i 51 av 

278 satser (18%). Av dessa 51 satser var gärningsmannen aktör i 35 stycken (69%) och mål i 

16 stycken (31%). (Se tabell 3)	
 

Satser Satser med 

gärningsmannen som 

deltagare 

Satser med 

gärningsmannen som 

deltagare och aktör 

Satser med 

gärningsmannen som 

deltagare och mål 

Artikel 1 39 29 13 6 

Artikel 2 100 11 9 2 

Artikel 3 30 3 2 1 

Artikel 4 34 2 2 0 

Artikel 5 75 16 9 7 

Totalt 278 51 35 16 

Tabell 3	

	

7.4 7.4 Göteborgsposten om lastbilsattacken	

Den första artikeln i Göteborgsposten är från 2017-04-08, dagen efter dådet. Artikeln har 54 

satser och gärningsmannen är deltagare i 2 av dessa (4%). En i en av satserna är gärningsmannen 

aktör och i en är han mål. Även i Göteborgsposten får lastbilen en större roll än föraren, dvs. 

gärningsmannen. 	
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Den andra artikeln är också från 2017-04-08 och har 55 satser. Gärningsmannen är inte 

deltagare i någon av dessa. Artikeln har fokus på resultatet av polisarbetet men nämner även 

dådet och omgivningens reaktioner på det. Gärningsmannen omnämns dock aldrig utan även i 

denna artikel har lastbilen rollen som aktör för de materiella processer som rör dådet.	
Den tredje artikeln är från 2017-04-09, två dagar efter dådet. Artikeln har 62 satser och 

handlar om gripandet av gärningsmannen, som vid tillfället inte var bekräftad som 

gärningsmannen. Gärningsmannen förekommer i 3 av satserna (5%). Av dessa 3 är han aktör i 

1 (33%) och mål i 2 (66%). Det förekommer dock ett flertal relationella processer och attributiva 

satser som berör gärningsmannen.	
Den fjärde artikeln är också från 2017-04-09 och har 53 satser. Artikeln handlar om hur 

polis, säkerhetspolis och personal från försvarsmakten samarbetat och tränat ihop för att 

förbereda sig för terroristattacker i Sverige. Gärningsmannen förekommer som deltagare i en av 

satserna (2%) och då är det som aktör.	
Den femte artikeln är också från 2019-04-09 och har 34 satser. Artikeln behandlar 

attacken i Stockholm men även formen av attentat. Det förekommer en relationell process som 

gärningsmannen är med i men inga materiella.	
Sammanfattningsvis har Göteborgsposten 258 satser i de artiklar jag undersökt. 

Gärningsmannen förekommer dock endast i 6 av dessa (2%). Av dessa är gärningsmannen aktör 

i 3 och mål i 3, vilket motsvarar 50% var. (Se tabell 4)	
 

Satser Satser med 

gärningsmannen som 

deltagare 

Satser med 

gärningsmannen som 

deltagare och aktör 

Satser med 

gärningsmannen som 

deltagare och mål 

Artikel 1 54 2 1 1 

Artikel 2 55 0 0 0 

Artikel 3 62 3 1 2 

Artikel 4 53 1 1 0 

Artikel 5 34 0 0 0 

Totalt 258 6 3 3 

Tabell 4	
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8 Slutsats	
Undersökningen ämnade att besvara frågan: Finns det någon skillnad i användandet av 

gärningsmannen i de materiella processer i svenska tidningsartiklar följande terrordåd?	
Efter att ha undersökt Aftonbladet och Göteborgspostens artiklar om skolattacken kan 

man se en tydlig skillnad mellan satser där gärningsmannen förekommer i någon materiell 

process. Om man istället jämför de två dåden med varandra visar siffrorna att artiklarna om 

skolattacken hade gärningsmannen som deltagare i 96 av 585 satser (16%) och artiklarna om 

lastbilsattacken hade 57 av 536 satser (11%) med gärningsmannen som deltagare. I de båda 

tidningarnas artiklar om skolattacken förekommer satser med gärningsmannen som aktör i 74 

stycken och 22 med gärningsmannen som mål (77% respektive 23%). Artiklarna om 

lastbilsattacken hade 38 satser med gärningsmannen som aktör och 19 med gärningsmannen 

som mål (67%  respektive 33%). En anledning till att det är 5 procentenheter lägre förekomst 

av gärningsmannen i artiklarna om lastbilsattacken kan bero på att man vid flera tillfällen gav 

lastbilen rollen som aktör istället för gärningsmannen. (Se tabell 5) 

	
 

Satser Satser med 

gärningsmannen 

som deltagare 

Satser med 

gärningsmannen 

som deltagare och 

aktör 

Satser med 

gärningsmannen 

som deltagare och 

mål 

Skolattacken 

(båda tidningarna) 

585 96 74 22 

Lastbilsattacken 

(båda tidningarna) 

536 57 38 19 

Totalt 1121 153 112 41 

Tabell 5 

I Aftonbladet förekom gärningsmannen i 26% av satserna, vilket är 16 procentenheter 

(160% mer) än i Göteborgsposten. Däremot var skillnaden inte lika signifikant när det gäller 

fördelningen av gärningsmannens roll i satserna. Fördelningen mellan aktör och mål var väldigt 

lik mellan de två nyhetskällorna, en fördelning av ca 77% som aktör och 23% som mål. Det 

skiljer endast en procentenhet mellan de två källorna vilket jag inte anser vara tillräckligt för att 

avgöra en signifikant skillnad mellan dem.	
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Skillnaden mellan Aftonbladet och Göteborgsposten är också tydlig om man jämför de 

två tidningarnas användning av gärningsmannen i artiklarna om lastbilsattacken. 

Göteborgspostens restriktiva användning av gärningsmannen gör dock att det är problematiskt 

att dra någon slutsats när det gäller fördelningen av aktör och mål i satserna då det endast 

förekom 6 instanser totalt. (Se tabell 6)	
 

Satser Satser med 

gärningsmannen 

som deltagare 

Satser med 

gärningsmannen 

som deltagare och 

aktör 

Satser med 

gärningsmannen 

som deltagare och 

mål 

Aftonbladet (båda 

dåden) 

512 111 81 30 

Göteborgsposten 

(båda dåden) 

609 42 31 11 

Totalt 1121 153 112 41 

Tabell 6 
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9 Diskussion	
Jag är medveten om att de båda fallen har fått olika mycket uppmärksamhet i media. Det var 

väntat eftersom även om båda fallen kan rubriceras som terrorbrott är utförandet och platsen 

väldigt olika. Det ena var en lastbilsattack, en sorts attack som blivit allt vanligare i Europa, och 

den andra var en skolattack med svärd och stickvapen. Det ena utfördes i centrala Stockholm 

och det andra på en skola i en mindre svensk stad. Dessa omständigheter kan påverka 

nyhetsvärdet för tidningsmediet. En terrorattack i centrala Stockholm genererar fler sålda 

lösnummer än en attack i en stad med ungefär 50 000 invånare.	
Antalet satser var dock högre i artiklarna om skolattacken än om lastbilsattacken. Antalet, 

och andelen, satser med gärningsmannen som deltagare var också högre. Att antalet satser med 

gärningsmannen som deltagare är högre kan bero på vad artiklarna handlade om, men även att 

lastbilen i lastbilsattacken ofta fick rollen som aktör i satserna snarare än gärningsmannen. Både 

Aftonbladet och Göteborgsposten skriver meningar som kan exemplifieras som “Lastbilen 

körde på offren”. Om tidningarna hade skrivit på samma sätt om skolattacken hade de kunnat 

skriva “Svärdet högg offren” istället för “21-åringen högg sina offer.” 4 	
Koppel Eriksson och Ågren (2016) skrev att gestaltningen av olika gärningsmän skiljer 

sig mellan ett dåd utfört av en invandrare och en svensk person. I min studie kan jag visa att 

användningen av gärningsmannen i materiella processer också skiljer sig mellan ett dåd utfört 

av en invandrare och en svensk. Däremot tror jag inte att skillnaden i min studie beror på 

gärningsmannens ursprung. Jag tror snarare att det beror på den tidigare nämnda anledningen 

att lastbilen, snarare än gärningsmannen, fick rollen som aktör i lastbilsattacken.	
Skillnaden mellan de två tidningarna tror jag skulle kunna bero på att den ena tidningen 

är en morgontidning som skulle kunna använda gärningsmannen i de materiella processerna 

oftare för att sälja fler lösnummer eftersom läsarna får en bild av ett monster som utfört en 

våldshandling. Jag kopplar detta till Louw (2005) som skrev att medier förväntas beskriva 

gärningsmän i terrorattentat. Göteborgspostens fokus ligger också på andra delar av attentaten 

än gärningsmannens handlande. Fokuset i Göteborgsposten ligger oftare på offren, polisiära 

insatser eller dådets effekter på samhället. 	
Kihl (2018) skrev att ergativ analys kunde visa hur skulden i “Kevin-fallet” skiftades från 

bröderna till poliserna efter ca 20 år. Jag har inte undersökt var man lägger skulden dåden jag 

undersökt, men jag kan visa att gärningsmannen oftare förekommer i materiella processer i det 

skolattacken. Att detta är fallet skulle kunna ses som ett bevis för att det är gärningsmannen som 

                                                
4 Exempelmeningarna i stycket är fabricerade av mig själv i syftet att visa en övergripande trend och 
är inte citat hämtade ur tidningsartiklarna jag undersökt.  
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bär skulden i skolattacken, men det är lastbilen som bär skulden i lastbilsattacken. Däremot är 

inte lastbilen en uteslutande aktör i artiklarna om lastbilsattacken, utan verkar tillsammans med 

gärningsmannen. Jag tror dock det kan vara intressant att se en studie i hur skillnaderna jag kan 

visa i min studie kan visa antingen hur gestaltning kan skilja sig mellan gärningsmannens 

ursprung som Koppel Eriksson och Ågren (2016) visade. Eller att visa på hur tidningar lägger 

skulden i olika dåd eller hur skulden kan skiftas efter en längre tid passerat som Kihl (2018) 

visade. 
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10 Didaktisk diskussion 	
Undersökningen av tidningsartiklar med hjälp av SFG visar att det fanns en skillnad mellan 

olika tidningars satser som hade materiella processer och gärningsmannen som en deltagare. 

Men jag tror att en liknande undersökning skulle vara fördelaktig att bedriva med elever i 

grundskolan eftersom kunskapskraven säger att elever ska kunna resonera kring en text med 

hänsyn till på textens upphovsman. Att jämföra olika texters grammatik kan också hjälpa elever 

att träna på sina grammatiska kunskaper.	
En elev kan få i uppgift att ta ut materiella processer i flera texter av samma texttyp och 

sedan jämföra de olika texterna. Detta skulle träna eleven att förstå texter men också träna sina 

grammatiska färdigheter. Man skulle även kunna konstruera en uppgift där eleven ska ta ut de 

materiella processer den kan hitta i en typ av text (exempelvis tidningstext) för att sedan göra 

samma sak i en annan typ av text (exempelvis novell). Eleven kan då jämföra hur materiella 

processer kan skilja sig mellan olika texttyper.	
Vikten av att kunna urskilja olika texters särdrag och kunna resonera kring texter baserat 

på upphovsmannen tror jag också skulle vara bra att träna på eftersom det kan hjälpa eleverna 

att få en bättre chans att värja sig mot falska nyheter, fake news, som de riskerar att stöta på. Jag 

anser att om eleverna kan upptäcka falska nyheter och resonera kring texter de läser kan det i 

det långa loppet bidra till en mer källkritisk och tryggare samhälle.	
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