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In October 2015, a masked man armed with a sword and a knife entered the school 

Kronan in the Swedish town Trollhättan. Four people, including the perpetrator, were 

killed and another two severely injured. The aim of this study is to examine the frames 

in medias description of the event and of the perpetrator from the view of the 

journalistic responsibilities. The event in Trollhättan can be seen as an act of terror and 

during such events the journalistic responsibilities sometimes changes. There is a 

conflict in the aspect of telling the truth on one hand and protecting the citizens from 

harm on the other, in order not to reproduce the terrorist’s message in the press. This 

study is a qualitative framing analysis of 11 articles from the local newspaper TTELA. 

We found that the most salient frame of the event was grief rather than drama and that 

the media acted on the responsibility of protecting the citizens from details. The 

perpetrator was described as a lone wolf with connections to racist groups on the 

Internet. There was a shallow frame regarding the danger with the groups on the 

Internet but the main problem was described as gone with the death of the lonely 

perpetrator. 
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1 Inledning 

Den 22 oktober 2015 tog sig en maskerad man in på skolan Kronan i Trollhättan. 

Mannen var beväpnad med ett svärd och en stor kniv. Han attackerade fem personer 

varav tre avled. Gärningsmannen sköts av polis och avled senare på sjukhus (Polisen, 

2016). Händelsen fick stor uppmärksamhet i svenska medier och vi är intresserade av att 

undersöka hur dådet skildrades i rapporteringen. Just den här händelsen är av intresse 

eftersom det är en krissituation i en svensk stad orsakad av mänskligt handlande. I 

sådana situationer förändras förväntningarna på medierna. Händelsen i Trollhättan kan 

till viss del liknas med ett terrorattentat vilket är det sätt vi valt att betrakta det på. Det 

mediala intresset för terrorattacker har ökat sedan terrorattentaten mot World Trade 

Center i USA 2001 och har fått ännu större uppmärksamhet i Norden sedan attentatet på 

Utøya 2011 (Falkheimer, 2014). Ranstorp och Wilkinson (2005) definierar terrorism 

som våldshandlingar med grunder i politiska åsikter vars syfte är att bringa rädsla inte 

bara hos de direkt drabbade utan även i den grupp offren representerar. Vi ser likheter 

mellan ett terrorattentat och händelsen i Trollhättan även om vi inte vet om 

gärningsmannen hade ett politiskt budskap.  

 

I samband med terrorattacker kan mediernas publicering få stor betydelse (Neumann 

och Smith, 2007). Det finns fall där terrorister fått spridning av sitt politiska budskap 

genom att anspela på mediernas aptit för drama. Medierna och framförallt journalistiken 

har vissa ansvar att förhålla sig till i sitt uppdrag gentemot det demokratiska samhället. 

Dessa ansvar går bland annat ut på att berätta sanningen, skydda samhället och 

motverka våld (McQuail, 2013). I krissituationer som den i Trollhättan sätts 

journalistiken i en svår position eftersom olika ansvar inte alltid går hand i hand. Därför 

ser vi det intressant att undersöka hur de journalistiska ansvaren yttras i en krissituation.  

 

1.1 Syfte  

Vi är intresserade att undersöka hur svensk lokalpress beskriver en krissituation orsakad 

av mänskligt handlande. I vår studie är syftet att undersöka hur tidningen TTELA 

beskriver skolattentatet i Trollhättan utifrån det journalistiska ansvaret. Detta gör vi 

genom att undersöka hur beskrivningar av gärningsmannen och själva händelsen går att 

koppla till några specifika journalistiska ansvarsområden. Vi har valt att fokusera på de 

journalistiska ansvar att berätta sanningen, skydda samhället och motverka våld. För att 
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ta reda på detta kommer vi att göra en kvalitativ framinganalys av strategiskt utvalda 

artiklar från Trollhättans lokaltidning TTELA.  

 

1.1.1 Frågeställning 

Som vi tidigare beskrivit har vi valt att likna skolattentatet i Trollhättan vid ett 

terrorattentat. För att kunna uppnå vårt syfte med studien är det därför relevant att utgå 

ifrån textens dramatiska beskrivningar av händelsen och gärningsmannen. Vi kommer 

även att undersöka gärningsmannens motiv och eventuella budskap för att kunna knyta 

an till det journalistiska ansvaret. Vi har valt följande frågeställningar: 

 

 Hur beskriver TTELA gärningsmannen och hans handlande? 

 Hur gestaltar TTELA händelsen utifrån dramatiska beskrivningar? 

 Vad förmedlar TTELA som gärningsmannens motiv och eventuella budskap? 
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2 Bakgrund 

2.1 Skolattentatet i Trollhättan 

Händelsen inträffade den 22 oktober 2015. Klockan 10.06 går den 21-årige 

gärningsmannen in på skolan Kronan i Trollhättan beväpnad med ett svärd och en kniv. 

Mannen, som vi valt att inte nämna vid namn, är klädd i svart hjälm, svart rock och bär 

ansiktsmask. I hans bälte sitter en telefon som spelar låten Dragula av Rob Zombie på 

hög volym. Gärningsmannen går direkt till cafeterian där han attackerar en elevassistent 

som senare avlider på grund av skadorna. En elev som befinner sig tillsammans med 

assistenten blir också attackerad men överlever. Gärningsmannen lämnar därefter 

cafeterian och fortsätter mot skolans övervåning. I trappan möter han en 17-årig elev 

som han sticker i magen, eleven tar sig ner till bottenvåningen men faller ihop och 

avlider sedan av skadorna.  

 

Klockan 10.08 inkommer det första samtalet till SOS alarm. Det är den biträdande 

rektorn som förstått vad som händer och larmar polisen samtidigt som han försöker 

varna övriga lärare. Han uppmanar övrig personal och elever att låsa in sig i 

klassrummen. Gärningsmannen når en korridor med klassrum, där han låter sig 

fotograferas tillsammans med andra elever som ännu inte vet vad som hänt. En lärare 

ser ansamlingen av elever och går för att undersöka situationen. Läraren ifrågasätter 

mannens mask och ber honom ta av sig den. Gärningsmannen sticker då läraren i 

magen, läraren avlider på sjukhus några veckor senare till följd av skadorna. 

Gärningsmannen går sedan vidare i korridoren och knackar på dörren till ett klassrum, 

där en 15-årig elev öppnar. Eleven får ett hugg i magen av gärningsmannen, som sedan 

går därifrån. Den 15-årige eleven överlever. 10.15 anländer den första polispatrullen. 

Gärningsmannen fortsätter från klassrummet mot trapphallen där han möter 

polispatrullen. Det har då gått tio minuter från att han gått in i skolan. När han möter 

poliserna går han till anfall med svärdet vilket får de båda poliserna att öppna 

verkanseld samtidigt och gärningsmannen faller ihop. Det finns inga bevis för vem av 

poliserna som sköt det dödliga skottet. Totalt dog fyra personer, inklusive 

gärningsmannen själv, och två personer fick allvarlig fysiska skador (Polisen, 2016).  
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2.2 Nyckelord 

I vår studie tar vi upp en del ord och begrepp. Vi förklarar hur vi valt att tolka dessa 

nedan.  

 

TTELA:  

TTELA är Trollhättans lokaltidning och den tidning som täcker det geografiska område 

där skolattentatet inträffade. TTELA är en hopslagning av Trollhättans tidning och 

Elfsborgs läns allehanda.  

 

Terrorism:  

Det finns flera olika sätt att beskriva terrorism och åsikterna hur begreppet ska 

definieras går isär. Vi har i vår studie valt att utgå ifrån Ranstorp och Wilkinsons (2005) 

definition som utgår från att terrorism är våldshandlingar med grunder i politiska åsikter 

vars syfte är att bringa rädsla inte bara hos de direkt drabbade utan även i den grupp 

offren representerar. 

 

Budskap:  

Med budskap avser vi den information och åsikter som gärningsmannen har som avsikt 

att sprida vidare genom dådet.  

 

Samhälle:  

I det journalistiska ansvaret att skydda samhället syftar vi på det svenska demokratiska 

samhället. Att skydda samhället i vår definition syftar på att vara lojal och skydda 

medborgarna i landet mot eventuell skada. Vi nämner även det lilla samhället. Vår 

definition av det lilla samhället är i den här kontexten invånarna i Trollhättan.  

 

Krissituation:  

Vi definierar en krissituation inom journalistiken när något inträffar som förändrar det 

planerade. Det kan vara extrainsatta sändningar eller artiklar och reportage som flyttas 

från tidningens layout för att ge plats åt den inträffade händelsen.  
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3 Tidigare forskning 

I detta avsnitt redovisar vi tidigare forskning inom både området terrorism och 

skolskjutningar i medier.  

 

3.1 Skolskjutningar 

Skolattentatet i Trollhättan skulle kunna kategoriseras som en typ av skolskjutning även 

om vapnet i det här fallet inte var ett skjutvapen. Det finns stora likheter mellan de 

skolskjutningar som inträffat runt om i världen med händelsen i Trollhättan. Det finns 

även forskning som visar att tidigare uppmärksammade skolskjutningar har gett 

inspiration till andra att begå liknande dåd (Raittila et al., 2010). Det är speciellt 

relevant för vår studie eftersom vi är intresserade av att undersöka på vilket sätt 

medierna hanterar sitt ansvar i skolattentatet i Trollhättan, som skulle kunna liknas vid 

en skolskjutning.  

 

Skolskjutningar blev ett fenomen 1999 då två elever på Columbine High School i USA 

dödade 13 personer samt begick självmord på plats. Planen var att spränga hela skolan 

vilket misslyckades, men händelsen fick ändå stor uppmärksamhet av medierna. Frymer 

(2009) har genom en kritisk diskursanalys analyserat texter av olika mediers 

rapportering, både press, tv, magasin och film, angående skolskjutningen på Columbine 

High school i USA för att undersöka hur medierna valde att berätta om händelsen. Han 

menar att medierna hjälpte till att konstruera ungdomarna som abnorma ungdomar som 

bildade nya och främmande subkulturer. Enligt Frymer (2009) ligger mediernas makt i 

den övergripande berättelsen spektaklet förser sin publik med. I detta fallet framställs 

Columbine som en berättelse om nya onda varelser som kan befaras av allmänheten. 

Han menar att det finns komplexa samband mellan våld och objektifiering av personer 

(Frymer, 2009). 

 

Något som är speciellt utmärkande med skolskjutningen på Columbine High school är 

att gärningsmännen använde dådet som ett sätt för att bli berömda (Frymer, 2009). Det 

är intressant för oss med tanke på att vi i vår studie ska undersöka gärningsmannens 

motiv och huruvida ett eventuellt budskap beskrivs i medierna. Vid liknande attacker i 

Finland 2007 och 2008 tog gärningsmännen inspiration från skolskjutningar i USA 

(Raittila et al., 2010). 
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3.2 Fallet Utøya 

2011 skedde en terrorattack mot ett ungdomsläger i Norge. Attacken kan på flera sätt 

liknas med skolattentatet i Trollhättan. Även i Norge var det ungdomar som 

attackerades och gärningsmannen var en utklädd vit man. I en studie av 

medierapporteringen efter tragedin har Falkheimer (2014) gjort en analys av 

krishanteringen. Studien bygger på en kvantitativ framinganalys vilket är en bra 

utgångspunkt för oss även om vi gör en kvalitativ analys. Studien har stor relevans för 

oss eftersom den behandlar hur gärningsmannens budskap kommer ut i medierna. 

Studien går även in på hur händelsen rubriceras, det vill säga vilken benämning som 

medierna tillskriver själva dådet, vilket även vi valt att undersöka i vår studie.  

 

Den 22 juli 2011 drabbades Norge av en terrorattack. Först exploderade en bomb vid 

premiärministerns kontor i centrala Oslo. Därefter sköts 69 människor till döds av en 

man utklädd till polis på ön Utøya. Flera av offren var ungdomar som befann sig på ön 

med anledning av Arbeiderpartiets ungdomsförbunds, AUF, årliga sommarläger. 

Mannen greps av polis några timmar efter dådet och blev i augusti 2012 dömd till 

Norges strängaste straff, 21 års fängelse och “forvaring” (Falkheimer, 2014). 

 

Falkheimer (2014) har som en del i en större studie gjort en kvantitativ innehållsanalys 

av norska mediers rapportering om terrorattacken på Utøya 2011. Studiens övergripande 

syfte är att utreda hur krishantering fungerar i Norge. I sin analys av mediernas 

rapportering undersökte Falkheimer (2014) 924 texter från två olika tidningar vilka 

sedan analyserades med hjälp av framing. Syftet med medieanalysen var att undersöka 

huruvida gärningsmannen lyckades få fram sitt politiska budskap i medierna. 

Falkheimer (2014) hänvisar till det manifest gärningsmannen skapat i samband med 

attacken, där det bland annat står att gripandet är starten på propagandafasen.  

 

Studien visar att gärningsmannens politiska budskap till stor del ignorerades av 

medierna och endast fem procent av de analyserade texterna innehöll citat från 

gärningsmannen själv. Den primära huvudkällan för information var polisen och 

därefter experter. Analysen visade även att 91 procent av texterna var beskrivande, 8 

procent tolkande och 1 procent oklara. Resultatet visade också att rapporteringen om 

Utøya förändrades med tiden. Innan gärningsmannen var gripen användes ordet 
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“terrorattack” i stor utsträckning i medierna. Efter att gärningsmannen greps refererade 

medierna till händelsen med ord som “tragedi” eller “attacken”. Man kom även fram till 

att 86 procent av texterna hade en episodisk ram, vilket betyder att händelsen sågs som 

en enskild företeelse med en individ och inte nödvändigtvis kommer upprepas av andra 

(Falkheimer, 2014).  

 

Falkheimer (2014) resonerar kring om detta var ett medvetet strategiskt val av 

myndigheter, medier och regering i Norge att kommunicera händelsen på ett sådant sätt. 

Antagandet grundar sig i att han ser stora kontraster i rapporteringen jämfört med 

terrorattacken mot World Trade Center i USA 2001, då kommunikationen till stor del 

gick ut på att skapa ett “vi” och “dem” (Falkheimer, 2014). 

 

Falkheimers slutsatser om att medierna till största del publicerat beskrivande texter om 

händelsen samt tonat ner gärningsmannens politiska budskap är intressant för vår studie, 

som grundas på dessa antaganden. Vi tar avstamp i Falkheimers (2014) studie för att 

undersöka om liknande agerande går att finna i den text vi analyserar.  

 

3.3 Charlie Hebdo 

I januari 2015 utsattes den franska satirtidningen Charlie Hebdo för en attack där 12 

personer sköts till döds. Orsaken till attacken uppgavs vara tidningens publicering av en 

karikatyr av den muslimske profeten Mohammed (Połońska-Kimunguyi och Gillespie, 

2016). I en studie av medierepresentationen av händelsen kommer Połońska-Kimunguyi 

och Gillespie (2016)  fram till att anspelningen på dramatik var väldigt stor. 

 

Połońska-Kimunguyi och Gillespie (2016) har undersökt hur tv-kanalen France 24 

gestaltade terrorattacken mot Charlie Hebdo. Studien undersöker hur programledaren 

förhöll sig till begreppet terrorism utifrån frågeställningar rörande vad eller vem som är 

en terrorist, orsaker bakom attacken och vilka debatter händelsen leder till. Połońska-

Kimunguyi och Gillespie (2016) kommer fram till att programledaren hade en smal syn 

på vad terrorism är och att han kopplade fenomenet till endast islam och muslimer. 

Händelsen påstods vara någonting orsakat av utländska intressen och ingenting som 

hade med våld inne i det egna landet att göra. Gärningsmännen, som senare visades ha 

kopplingar till utländska terroristgrupper, benämndes som jihadister med terrormotiv 
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redan samma dag som händelsen ägde rum, innan bevis om gärningsmännens identitet 

offentliggjorts av myndigheter.  

 

Połońska-Kimunguyi och Gillespie (2016) diskuterar kring om medierna rapporterade 

allt dramatiskt material de kom över utan någon tanke på vilka konsekvenser det skulle 

kunna innebära för samhället. Forskarna liknar tv-kanalens rapportering vid en såpopera 

och hänvisar till bland annat polisens jakt på förövarna vilken bevakades av en reporter 

med livesändning från baksätet på bilen (Połońska-Kimunguyi & Gillespie, 2016).  

 

Vi finner denna studie väldigt intressant eftersom resultatet motsätter sig hur de norska 

medierna betedde sig efter Utøya. Studien om Charlie Hebdo visar även att terroristerna 

kan utnyttja medierna för att sprida sitt budskap och är en grund att stå på i frågan om 

varför mediernas journalistiska ansvar blir så viktigt i samband med terrorattacker. Vi 

vill undersöka om svenska medier lyckats undvika att spela terroristerna i händerna. 

Den är även relevant i det avseende att mediernas dramatiska beskrivningar skiljer sig 

åt, exempelvis i Falkheimers (2014) studie om Utøya. 

 

3.4 Terrorattacken mot World Trade Center 

Det har gjorts mycket forskning om terrorattacken mot World Trade Center i USA den 

elfte september 2001. En studie om utrikeskorrespondenter åren efter händelsen visar att 

intresset för islamiska grupper i Europa har ökat och att rädslan för terrorism är större 

än tidigare. Den informationen är av intresse för oss eftersom vi i vår studie har för 

avsikt att undersöka på vilket sätt medierna tar sitt journalistiska ansvar i en 

krissituation. Kunskapen av denna studie kan ge en förklaring till hur medier hanterar 

rapporteringen av ett terrordåd idag.  

 

Hahn och Lönnendonker (2009) har studerat utvecklingen i rapporteringen om Europa 

av amerikanska medier. För att ta reda på detta har forskarna intervjuat amerikanska 

korrespondenter som är placerade i Europa. De intervjuade beskriver att de efter 

attacken den elfte september märkt av ett ökat allmänintresse för liknande utrikes frågor 

till skillnad från bevakningen av andra utrikesnyheter som minskat ytterligare. Enligt 

Hahn och Lönnendonker (2009) verkar det bara finnas ett intresse av utrikesnyheter och 

nationella frågor om de på något sätt är kopplade till attentatet. Ett geografiskt skiftande 

nyhetsfokus mot mellanöstern har gjort att Europa-baserade amerikanska journalister i 
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allt högre grad rapporterar om muslimska grupper i Europa. Enligt studien upplever 

informanterna att förändringarna inom journalistiken efter attentatet sällan diskuteras. 

Några av dem rättfärdigar även dem från något socialt ansvar eller moraliska 

förpliktelser, vilket är intressant med tanke på att vår studie utgår i olika journalistiska 

ansvarsområden. Flera av dem intervjuade verkar fristående från de pågående debatten 

om det amerikanska samhället och det gemensamma sambandet mellan medier och 

internationell terrorism (Hahn & Lönnendonker, 2009).  

 

Även om ett attentat som det mot USA 2001 är exceptionellt och knappast kan jämföras 

med en till synes isolerad händelse i Trollhättan så har forskningen stor relevans för vår 

studie. Eftersom vi har valt att betrakta händelsen i Trollhättan som ett terrorattentat är 

det relevant kunskap för oss om hur journalister upplever rapporteringen kring och efter 

en terrorattack.  Enligt Falkheimer (2014) satte terrorattentaten i USA 2001 ett ökat 

fokus på terrorism i hela världen.  
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4 Teori 

Eftersom vi har valt att likna skolattentatet i Trollhättan vid ett terrorattentat har det 

speglat en stor del av infallsvinkeln för den teori som vi valt. Vi har utgått från 

framingteori eftersom vi är intresserade av vilka ramar som används för att beskriva 

gärningsmannen och händelseförloppet. Vi tar även upp en del teorier som förutsätter 

att det är en terroristhandling som inträffat. Dessa anser vi är relevanta eftersom det går 

att dra flertalet paralleller mellan det som inträffade i Trollhättan och ett terroristattentat 

vilket gör teorierna applicerbara på händelsen. Vi kommer även att ta upp teorier kring 

journalistikens ansvar.  

 

4.1 Framingteori 

För att kunna besvara våra frågeställningar om hur händelsen och gärningsmannen i 

Trollhättan gestaltas i medierna behöver vi veta vad texten förmedlar. Det är omöjligt 

att genom en textanalys ta reda på vad varje individ uppfattar i en text. Däremot är en 

framinganalys ett verktyg för att belysa vad som är framträdande i texten (Entman, 

1993).  Entman (1993) menar att även om en journalistisk text ämnar vara neutral så 

finns där oftast en medveten eller omedveten inramning. Att en text har en inramning 

betyder att vissa aspekter har förstärkts och andra förminskats. Texter kan innehålla 

underliggande teman som inte nödvändigtvis är öppet synliga men ändå kan uppfattas 

av läsaren. Ramarna utgörs av nyckelord och upprepningar av vissa betydande aspekter 

samt den kontext där någonting förekommer. Kontexten och placeringen i texten kan 

göra en viss aspekt mer framträdande (Entman, 1993). En ram som blivit allmänt känd 

inom ett visst område kan vara vansklig att förändra. Att använda en annan inramning 

till samma typ av händelse kan få konsekvenser genom att läsaren tappar förtroende för 

avsändaren eller till och med undgår att förstå vad avsändaren menar (Entman, 1993).  

 

Genom att analysera våra valda artiklar utifrån ramteori kan vi hitta mönster och 

framträdande scheman som vi hoppas ge en förklaring till hur medierna framställer 

skolattacken i Trollhättan. Genom de ramar vi hittar kan vi bygga en bild av hur 

medierna beskriver händelsen och gärningsmannen och därefter koppla detta till teorier 

om mediernas ansvar.  

 



  
 

11 

4.2 Medier och brott 

Hur medier skriver angående brott är relevant kunskap i vår studie eftersom vi ska 

undersöka hur medierna rapporterade kring skolattentatet i Trollhättan. En av de aktörer 

vi valt att fokusera på är gärningsmannen som i skolattentatet i Trollhättan är en ung 

man. Enligt Pollack (2001) framställs generellt den unge gärningsmannen i medier som 

en ung manlig rasist med våldet som livsstil. En stor andel av de brotten som begås av 

de unga lagöverträdarna är våldsbrott och brott med rasistiska eller nazistiska motiv. 

Det är sällan gärningsmännens bakgrund redogörs i medierna och om det nämns handlar 

det om individens lockelse för extrema ideologi (Pollack, 2001). Det är relevant för oss 

eftersom att Pollack (2001) redogör för ungdomsvåld och unga brottslingar vilket gör 

att vi kan dra vissa paralleller till vår studie där en ung gärningsman attackerade elever 

på en skola.  

 

Pollack (2001) diskuterar även begreppet moralpanik och menar att varje gång ett 

samhälle drabbas av kris av något slag så uppstår ett “vi och dem” mellan gruppen som 

identifieras som orsaken till hotet och de övriga i samhället. Det kan vi applicera på vår 

studie eftersom en gärningsman försatte samhället i en krissituation genom att attackera 

elever och lärare på en skola.  

 

4.3 Mediernas ansvar 

I följande avsnitt kommer vi att presentera de ansvar och förväntningar som finns på 

journalistiken. Speciellt intressant för oss och vår forskning är att undersöka mediernas 

ansvar när något oväntat inträffar och en kris uppstår, eftersom skolattentatet i 

Trollhättan var en sådan händelse.  

 

4.3.1 Journalistikens nio element 

Enligt Kovach och Rosenstiel (2001) finns det nio element som utmärker journalistik 

från andra typer av mediekommunikation. Dessa innebär framförallt ansvaret att berätta 

sanningen. De menar även att journalistik har sin främsta lojalitet mot medborgarna i 

samhället och att en nyhet ska vara sann och relevant. Kovach och Rosenstiel (2001) 

sammanställer elementen i en lista om nio punkter: 

 

“1. Journalism’s first obligation is to the truth. 

2. Its first loyalty is to citizens.  
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3. Its essence is a discipline of verification. 

4. Its practitioners must maintain an independence from those they cover. 

5. It must serve as an independent monitor of power. 

6. It must provide a forum for public criticism and compromise. 

7. It must strive to make the significant interesting and relevant. 

8. It must keep the news comprehensive and proportional. 

9. Its practitioners must be allowed to exercise their personal conscience.” 

(Kovach och Rosenstiel, 2001, s.11).  

 

För att uppnå vårt syfte och i avseende att begränsa studien kommer vi att utgå från 

element ett och två; ansvaret att berätta sanningen och att lojaliteten i första hand är mot 

medborgarna. Resterande element är intressanta i sig men vi anser att de är av mindre 

relevans för vår studie som syftar till att undersöka hur skolattacken i Trollhättan 

beskrivs. Hur journalistiken håller sig oberoende, skapar forum för debatt och publicerar 

mångfald i utbudet av nyheter hjälper oss inte att uppnå vårt syfte. Vi har därför valt en 

utgångspunkt i de ansvar som går att applicera på hur någonting beskrivs.  

 

4.3.2 Undantag i kriser 

De journalistiska ansvar vi beskrivit ovan är mediernas roll i normala fall. I händelse av 

krig, större kris eller grövre brott förändras journalistikens roll i samhället. Enligt 

McQuail (2013) har journalistiken ett ansvar gentemot samhället att motverka våld och 

brott. I dessa situationer finns en förväntning på medierna och hur de ska agera 

(McQuail, 2003) samtidigt som medierna inte kan förväntas leverera till samma kvalitet 

som annars (Nord och Strömbäck, 2002). Medierna fungerar i dessa förhållanden som 

oersättliga informationskällor. Trots krissituation antas de vara sakliga, relevanta och 

sanna (Englund, 2008). Det finns ett intresse av publiken att ta del av all den 

information som finns tillgänglig. Samtidigt räknar mottagaren med att medierna själva 

sorterar bort obehagliga detaljer. “Människor vill veta “allt” men samtidigt förskonas 

från det värsta” (Englund, 2008, s. 65). Enligt Kovach och Rosenstiel (2001) har 

journalistiken ett ansvar att upprätthålla ett oberoende mot de som i vanliga fall 

granskas. I händelse av extrema situationer har det visat sig att medierna är mer benägna 

att följa myndigheternas politiska intressen, vilket innebär att de till viss del frångår sina 

normala ansvar (McQuail, 2003). Det är av egenintresse att agera till fördel för den egna 

nationen och medierna representerar ofta den allmänna åsikten i befolkningen i dessa 
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lägen. Efter att krisen upphört återgår medierna till sitt normala förhållningssätt 

gentemot statsmakten (McQuail, 2003).  

 

Eftersom mediernas ansvar förändras under en kris hamnar journalistiken i en svår 

situation där det måste avgöras vilka ansvarsområden som ska prioritera. Att berätta 

hela sanningen skulle kunna skada befolkningen och i förlängningen demokratin genom 

att eventuella terrorister får ut sitt politiska budskap samt att det kan ge en 

glamouriserad bild av våld (McQuail, 2003, 2013). Genom att hela sanningen 

publiceras i massmedierna kan även journalistiken antingen hjälpa till att lösa ett brott 

eller i värsta fall ge inspiration till andra att begå liknande brott (McQuail, 2010). 

Mediernas, och framförallt kvällstidningarnas, behov av att sälja lösnummer bidrar till 

ytterligare ett dilemma för journalistiken, som gärna utnyttjar tillfället att publicera 

dramatiska historier. Förutom händelsens egna dramatik tillsätts även överdrift av 

drama (Englund, 2008). Överdriven drama kan få konsekvenser för samhället, vilket i 

sin tur kan slå tillbaka och ge konsekvenser för journalistiken, exempelvis 

begränsningar av vad som får publiceras (McQuail, 2003). 

 

Genom att betrakta händelsen i Trollhättan som ett möjligt terrorattentat behöver vi se 

till journalistikens ansvar i en krissituation. Vi har förstått det som att journalistikens 

ansvar förändras när något oväntat som kan skada nationen inträffar. I vår studie 

kommer vi att undersöka hur TTELA hanterar ansvaret att berätta sanningen men 

samtidigt skydda samhället från det eventuella budskap gärningsmannen har. Vi 

kommer även att undersöka om journalistiken på något annat sätt visar sig skydda 

samhället och motverka brott enligt McQuail (2013).  

 

4.3.3 Begränsning av medierna 

Som vi tidigare beskrivit och som vi kommer att komma in på djupare i kommande 

stycken så utnyttjar terroristerna journalistiken. Genom att rapportera det som är sant 

kan journalistiken samtidigt bli budbärare för terroristernas budskap. Journalistiken 

hamnar i kläm vilket gör det extra intressant att undersöka inte bara hur de hanterar sitt 

ansvar i kris utan även i händelse av terrorism.  

 

Enligt McQuail (2003) kan det finnas motiv till att begränsa medierna från att publicera 

allt de vet i en viss fråga. Det kan handla om att skydda den etablerade ordningen och ge 

politikerna verktyg att kunna leda, eller för att skydda allmänna normer som vi 
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värdesätter i samhället från möjlig skada. Som medieföretag är det därför viktigt att 

handla ansvarsfullt. Dels för att behålla trovärdigheten hos sina läsare men även för att 

publiceringen inte ska begränsas av till exempel myndigheter (McQuail, 2003). Detta 

kan till viss mån kopplas till Michael Ignatieffs (2004) teori om “The lesser evil”. 

Teorin härstammar från början från krigstaktik, där befälhavare tvingas välja mellan två 

till synes ondskefulla handlingar men då enligt teorin bör välja det som tar minst antal 

liv med skonsammaste metoden (Ignatieff, 2004). Ignatieff (2004) applicerar teorin på 

medierna genom att undersöka i vilken mån medierna kan begränsas av statsmakten för 

att undvika större skada. 

 

På vilket sätt medierna väljer att ta sitt ansvar och agera i en krissituation blir aktuell för 

oss och vår studie eftersom att vårt valda fall är en typ av kris. Vilket medför att 

medierna hamnar i ett sorts dilemma. Massmedierna kan i en sådan position antingen 

stödja eller sabotera den politiskt demokratiska processen (McQuail, 2010). 

Journalistikens primära ansvar är att tillhandahålla sanningen, vilket de flesta är överens 

om. I en krissituation ändras förhållandena och medierna tvingas välja vad som är 

viktigt för demokratin. I fallet om Utøya misstänker Falkheimer (2014) att myndigheter 

och medier gemensamt använde en viss inramning av händelsen för att inte sprida 

skräck i befolkningen.  

 

I samband med kris tenderar medierna att tillsätta ännu mer dramatik (Englund, 2008). 

Samtidigt som det kan finnas intresse att begränsa vad som publiceras vilket gjordes av 

norska medier under fallet om Utøya (Falkheimer, 2014). Hur och på vilket sätt 

medierna väljer att ta sitt ansvar mot samhället tycks vara väldigt beroende av vilken 

kontext händelsen placeras i. På grund av detta är det av intresse för oss att undersöka 

på vilket sätt medierna hanterade skolattacken i Trollhättan och gärningsmannens motiv 

med avseende på deras journalistiska ansvar gentemot samhället. Att inte ytterligare 

vara en källa för spridning av gärningsmannens motiv och eventuella budskap kan vara 

ett sätt för medierna att ta sitt ansvar under en krissituation.  

 

4.4 Terrorism 

Som vi tidigare nämnt väljer vi att likna händelsen i Trollhättan vid ett terrorattentat. 

Det är därmed viktig och relevant att ta upp vilken definition terrorism har. Det finns 

olika sätt att definiera begreppet men de alla utgår ifrån samma princip. Enligt 
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Nationalencyklopedin är terrorism “Våldshandlingar som är politiskt betingade och 

syftar till att påverka samhället eller ett lands politik utan hänsyn till om oskyldiga 

drabbas” (Nationalencyklopedin, 2015). 

Även forskarna Ranstorp och Wilkinson (2005) förklarar terrorism som våldshandlingar 

med grunder i politiska åsikter. De tillägger även att syftet med terrorismen är att bringa 

rädsla inte bara hos de direkta offren utan även i den grupp offren representerar eller 

tillhör. Terroristen vill med sina handlingar uppmärksamma sin politiska agenda och 

sprida sitt budskap (Ranstorp och Wilkinson, 2005).  

 

4.4.1 Strategisk terrorism 

Det finns faktorer, som att gärningsmannen attackerade en speciell grupp i samhället, 

som tyder på att skolattentatet i Trollhättan var ett terrordåd. Strategisk terrorism bygger 

på att gärningsmannen agerade medvetet som terrorist. Även om vi inte vet om 

gärningsmannen i Trollhättan såg sig själv som terrorist eller om dådet klassas som 

terrorism är detta en möjlig teoretisk infallsvinkel. För att vi ska kunna dra slutsatser 

och analyser av mediernas beskrivning av gärningsmannens agerande anser vi att 

kunskapen kring strategisk terrorism är nödvändig.   

 

Nohrstedt och Ottosen (2014) anser att det kan finnas anledning att misstänka att 

journalister i sin profession saknar tillräcklig kompetens kring mediernas roll i 

samhället i förhållande till krig och terrorism. Enligt Nohrstedt och Ottosen (2014) 

saknar medierna tillräckligt effektiva strategier för att motverka bland annat terroristers 

försök att utnyttja nyhetsjournalistikens flitiga användande av dramatiska och hotfulla 

bilder. Detta gör att medierna lätt kan utnyttjas av bland annat terrorister för att sprida 

sin propaganda. Enligt Neumann och Smith (2007) är avancerade terrorister medvetna 

om den potentiella symbiosen mellan medier och dem själva. I Neumann och Smiths 

(2007) modell över strategiska terroristers tillvägagångssätt framkommer att 

terroristernas mål är att skapa en politisk förändring genom att med en attack mot 

samhället skapa förvirring och ett misstroende mot den politiska ledningen. För att 

uppnå detta utnyttjas bland annat medierna, delvis genom att händelsen 

uppmärksammas och sprids och genom mediernas rapportering lever händelsen vidare 

flera dagar efter att den inträffade. Neumann och Smiths (2007) belyser dock 

svagheterna med terroristernas arbetssätt. De menar bland annat att även om det 

politiska budskapet kommer ut i medierna betyder det inte att det får sympatier från 
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allmänheten. De ideologiska synsätt som terroristerna står för kritiserar rådande 

ideologier i samhället samt kan tolkas som att de legitimerar våld. Det budskap 

terroristerna står för tenderar att främst nå de som redan förespråkar terrorism 

(Neumann & Smith, 2007).  

 

I vår studie vill vi använda teorin om att strategiska terrorister utnyttjar medierna för att 

undersöka hur väl terroristen i Trollhättan nådde ut med sitt motiv och eventuella 

budskap i de svenska medierna. Genom att betrakta gärningsmannens agerande i 

Trollhättan utifrån ideologiska grunder och undersöka vilka motiv medierna tillskriver 

händelsen kan vi med hjälp av denna teori undersöka om gärningsmannen utnyttjat 

medierna till sin fördel.  

 

4.5 Gruppidentifikation 

Teorin om gruppidentifikation bygger på att ensamma individer identifierar sig med en 

grupp vilket får gruppen att gå före det egna välbefinnandet. Vi vill applicera denna 

teori på vår studie i frågan avseende gärningsmannens motiv och hur gärningsmannen 

beskrivs.  

 

Moskalenko och McCauley (2011) har undersökt ensamvargar som blir terrorister. De 

menar att gruppidentifikation är en stark faktor bakom varför enskilda terrorister begår 

attentat på egen hand. Det finns olika sorters identifikationer, både positiva och 

negativa. Positiv identifikation innebär att man själv mår bra när de andra i ens grupp är 

i säkerhet och mår dåligt när de utsätts för fara. Vi har förmågan att bry oss om grupper 

som vi inte är en del av eller rent av känner och vi investerar i tid, pengar och känslor i 

andra som vi bryr oss om.  Detta kan innebära att gruppens välmående i vissa fall kan 

konkurrera ut vårt egna personliga välmående. Vilket därmed skulle kunna vara en 

faktor till varför det finns ensamvargar som blir terrorister. Positiv identifikation med en 

grupp kombinerat med uppfattningen om gruppen som ett offer, producerar i sin tur 

negativ identifikation av den grupp som står bakom orättvisan. Vilket innebär att en 

positiv identifikation kan framkalla en känsla av framgång för den egna gruppen när den 

andra gruppen straffas. Enligt Moskalenko och McCauley (2011) kan stark 

gruppidentifikation därför vara en anledning till varför enskilda terrorister på egen hand 

väljer att offra sig själva för att gynna den grupp de identifierar sig med.  
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Gärningsmannen i vår studie agerar ensam på egen hand. Därför är ensamvargar som 

väljer att bli terrorister relevant för vår studie. Eftersom vi vill undersöka på vilket sätt 

gärningsmannen motiv framkommer i texten är kunskapen om gruppidentifikation 

intressant även på den punkten. Moskalenko och McCauley (2011) menar att 

gruppidentifikation kan bygga upp ilska och hämndlust vilket skulle kunna vara ett 

motiv för gärningsmannen i vår studie. Aspekten att det egna jaget åsidosätts för 

gruppens bästa är också intressant eftersom gärningsmannen själv dog i samband med 

attentatet.  
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5 Metod och material 

I följande kapitel redogör vi för det material vi använt för att genomföra vår studie. Vi 

presenterar framinganalys som vi använt som metod samt förklarar varför vi valt att 

göra en kvalitativ analys. Vi går även igenom etiska överväganden och avslutar med 

kritiska reflektioner kring metoden. 

 

5.1 Kvalitativ analys 

För att kunna besvara frågeställningen valde vi att göra en kvalitativ textanalys. 

Anledningen till detta var att vi ville undersöka hur någonting beskrivs. Vi vill i vår 

studie se hur gärningsmannen och händelsen beskrivs för att kunna avgöra vilka 

uppfattningar som texten erbjuder läsaren. Genom att tematisera beskrivande och 

värdeladdade ord ger analysen en möjlighet att komma från ytan av texten och ner på 

djupet (Østbye, 2004). I en kvalitativ analys ges stor vikt vid små detaljer som ger en 

förklaring till hur helheten kan uppfattas (Thurén, 2007). En kvalitativ studie gör en 

näranalys av ett mindre material där analysen går på djupet för att undersöka hur 

beskrivningar kan uppfattas (Østbye, 2004). Detta skiljer sig från en kvantitativ 

textanalys som enligt Nilsson (2010) innebär att man undersöker större strukturer 

genom redan på förhand definierade variabler. Syftet var att undersöka vilka uttryck och 

inramningar som förekom i gestaltningen av attentatet i Trollhättan, därför hade det 

varit svårt för oss att på förhand definiera variabler och göra en kvantitativ studie.  

 

Enligt Entman (1993) finns det vissa fördelar med en kvalitativ analys i samband med 

framing. En kvantitativ textanalys kan vara problematisk eftersom man plockar ut 

positiva och negativa termer samt drar slutsatser utifrån vad det finns mest av. En fara 

med den metoden är att man därigenom försummar att ta ställning till framträdande 

element och missar att mäta relationen mellan det mest framträdande och läsarens 

uppfattning av det. I en kvantitativ analys kan något som skrivs många gånger ge 

intrycket av detta är framstående i texten vilket det inte nödvändigtvis måste vara 

(Entman, 1993).  

 

 



  
 

19 

5.2 Framing 

Vi ansåg att framing var en relevant metod att använda för vår studie. En semiotisk 

analys hade kunnat vara ett alternativ för oss. Semiotiken används oftast som metod vid 

analysen av bilder men kan även användas för att analysera skriven text. En text består 

av olika tecken och semiotiken fokuserar på hur dessa tecken kan tolkas. Även framing 

belyser hur olika tecken tolkas men tar hänsyn till kontexten de befinner sig i, vilket 

semiotiken inte gör (Ekström och Moberg, 2008). Anledningen till att vi valde framing 

istället för semiotik var för att vi var intresserade av i vilken kontext dessa tecken 

framhävs.  

 

Med hjälp av framing kunde vi undersöka vilka element i texten som framhävts i 

beskrivningarna och därigenom se hur gärningsmannen och händelsen i sig ramades in. 

Vi gjorde detta genom att belysa med vilka attribut och egenskaper gärningsmannen 

beskrevs. Vi undersökte även vad som framhävts i rubriceringen av händelsen. Genom 

att uppmärksamma vissa delar av verkligheten betyder det att man även avleder 

uppmärksamheten från någonting annat (Entman, 1993). Det var relevant för oss 

eftersom det kan belysa vilken aspekt av händelsen medierna erbjuder läsaren och 

vilken sida av händelsen som döljs eller förminskas i inramningen. Genom en 

framinganalys kunde vi besvara frågan rörande på vilket sätt medierna tog sitt 

journalistiska ansvar i beskrivningen. 

 

Efter att vi undersökt vilka ramar som framhävts eller dolts, undersökte vi detaljerna i 

texten. Detaljerna kunde ge oss ramar som beskrev hur de dramatiska aspekterna av 

texten gestaltades. Som vi tidigare förklarat är dramatiken starkt kopplad till det 

journalistiska ansvaret och kunskaper om detta kunde hjälpa oss att avgöra på vilket sätt 

medierna tog sitt journalistiska ansvar vid skolattentatet i Trollhättan. Entman (1993) 

menar att inramningen i en text kan bestå av förekomsten eller avsaknaden av nyckelord 

eller uttryck, stereotypa bilder, olika källor eller meningar som ger uttryck för 

återkommande ställningstaganden. Genom placering i texten eller repetition av vissa 

uttryck samt genom personliga associationer kan en viss aspekt förstärkas ytterligare 

(Entman, 1993). Vi utgick från Entman och för att hitta detaljerna belyste vi 

värdeladdade ord, beskrivande ord och andra detaljer som kan förstärka intrycket av en 

beskriven händelse eller företeelse. Genom att belysa dessa detaljer och hitta teman för 

dramatiska beskrivningar kunde vi därefter definiera ett antal ramar för hur medierna 
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hanterat sitt ansvar. För att få ytterligare förståelse om hur det journalistiska ansvaret 

hanterats letade vi även efter förklaringar till motivet och eventuella budskap från 

gärningsmannen. Detta gav oss ett antal frågor till texten som analyserades. 

 

5.3 Frågor till texten 

Med utgångspunkt i vårt syfte och våra frågeställningar formulerade vi våra 

analysfrågor till texten. Med stöd av dessa frågorna kunde vi urskilja olika teman och 

ramar i vår analys av empirin.  

 

 Vilka egenskaper och attribut tillskrivs gärningsmannen? 

Med egenskaper menar vi det som kan förklara hur han är som person, till exempel 

våldsam eller ensam. Med attribut menar vi symboler för igenkänning och identifiering. 

Detta innebär bland annat fysiska beskrivningar av hur han ser ut, vad han har på sig 

eller har med sig. 

 

 Vilka beskrivande ord används för att gestalta gärningsmannens handlande? 

Med handlande menar vi allt gärningsmannen gör eller har gjort. Vi har valt att tolka 

även det som han själva inte kan styra över som handlande, till exempel att han avlider.  

 

 Hur beskrivs gärningsmannens eventuella budskap? 

Med budskap menar vi de politiska åsikter gärningsmannen kan tänkas stå för eller 

andra åsikter som han hade för avsikt att förmedla i samband med attacken.  

 

 Vilka motiv för gärningsmannens handlingar framkommer? 

Vi tolkar motiv som orsakerna till att han valde att göra skolattacken. Motiv skiljer sig 

från budskap i det avseende att motivet inte nödvändigtvis var menat för allmänheten att 

ta del av. 

 

 Vilka värdeladdade ord, fraser och detaljer används i beskrivningen av händelsen? 

Med värdeladdade ord menar vi ord som uttrycker en värdering, till exempel “en tragisk 

händelse”. Fraser är sammansättningar av ord som bildligt säger någonting annat än 

själva orden, till exempel “rakt in i själen” eller “en flagga på halv stång”. Detaljer 

tolkar vi som förklaringar som inte är nödvändiga för att man ska förstå helheten. Ord 

som tillför en känsla till texten och som inte har någon egen bärande del, till exempel 
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“två skott i nedre delen av bröstet”, Det är egentligen inte väsentligt vart han blev 

träffad.  

 

 Hur rubriceras händelsen? 

Med rubricering menar vi vilket ord som används för att benämna händelsen, till 

exempel “skoldåd” eller “attentatet”. Vi menar alltså inte själva rubriken till artikeln.   

 

5.4 Material och avgränsningar 

I följande avsnitt tar vi upp hur vi gjorde vårt urval. Vi kommer även att diskutera kritik 

mot vår valda metod samt forskningsetiska överväganden.  

 

5.4.1 Tidningen 

För att få fram vårt empiriska material gjorde vi ett strategiskt urval. Skolattentatet i 

Trollhättan uppmärksammades av flera olika medier runt om i hela landet. Etermedias 

rapportering är intressant och skulle kunna bidra till nyttig kunskap i en uppföljande 

studie. Vi beslutade oss för att i vår studie begränsa oss till press. Vi valde att analysera 

artiklar från lokaltidningen TTELA, eftersom det är den tidning som ligger närmast 

området där händelsen inträffade. Vi ansåg att lokaltidningens läsare är de mest berörda 

av den skräck som ett eventuellt terrorattentat kan sprida. Det anser vi borde öka det 

journalistiska ansvaret för just den tidningen.  

 

5.4.2 Artiklarna 

För att få fram vår empiri gjorde vi sökningar i Mediearkivet Retriever för att få fram 

den tryckta versionen av artiklarna. Sökningarna gjordes den 1 december 2016. Vi 

avgränsade sökningen till att söka artiklar från den 23 oktober 2015, dagen efter 

attentatet, till och med den 31 oktober 2015. Vi avgränsade även vår sökning till 

tidningen TTELA. För att kunna besvara vår forskningsfråga och begränsa materialet 

utformade vi ett antal kriterier som de valda artiklarna skulle uppfylla. Dessa kriterierna 

innebar att artiklarna i huvudsak skulle handla om själva dådet och hur händelsen gick 

till och/eller om gärningsmannen. Artiklar vars huvudvinkel var något annat, till 

exempel artiklar om offren eller direkta eller indirekta konsekvenser av attentatet 

sållades bort manuellt. Vi tog även bort texter som handlade om begravningar av offren, 

personporträtt på vittnen eller uttalanden av politiker. I en uppföljande studie skulle 

även dessa artiklar kunna vara av intresse men eftersom de inte berör vår 
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forskningsfråga valdes de bort. Vi gjorde ingen begränsning i genre av artiklarna men 

däremot bortsåg vi från förstasidor, puffar och notiser. Analysen gjordes på hela texten, 

det vill säga rubrik, ingress och brödtext. Vi bortsåg från bilder och bildtexter med 

anledning av att begränsa vårt material för att kunna göra en djupare analys av den 

valda texten. 

 

5.4.3 Sökningen 

Vi började med att undersöka olika kombinationer av sökord. Vi sökte på “Trollhättan 

AND Kronan”, som gav 43 träffar, “Trollhättan AND gärningsman” som gav 4 träffar, 

“Trollhättan AND skola” som gav 12 träffar. I rädsla att missa någonting tog vi bort 

sökordet “Trollhättan” och sökte endast på “skola” vilket gav 21 träffar. Flera av dessa 

träffar var utan relevans för oss. Vi specificerade sökningen något genom att söka på 

“Kronan”, det vill säga namnet på skolan där attentatet skedde. Detta gav oss 52 träffar 

med de inställningar som vi tidigare redovisat. Av dessa valde vi ut 11 texter (se bilaga 

1) som uppfyllde våra kriterier och som vi därmed ansåg vara ett bra material för att 

kunna besvara vår forskningsfråga. 

 

5.4.4 Metodkritik 

Vi är medvetna om att en kvalitativ analys innebär en viss risk. De är i slutändan 

forskarens egna tolkningar som utgör analysen av det insamlade materialet och det är 

lätt att validiteten och reliabiliteten blir lidande. För att försöka undvika detta har vi 

försökt att så detaljerat som möjligt beskriva hur vi tänkt när vi gjort vår textanalys. En 

kvalitativ studie innebär även att man blir väldigt beroende av det hårt begränsade 

urvalet. Vi valde de 11 artiklar som bäst gestaltade det vi letade efter för att besvara vår 

forskningsfråga. Ett större urval med fler artiklar hade kunnat ge en bredare bild av 

händelsen och även ett annat resultat. Vi är medvetna om att studiens resultat endast är 

applicerbart på de 11 artiklar vi analyserat. Vi kan därför inte tala om någon 

generaliserbarhet vad det gäller TTELAs rapportering generellt eller svensk journalistik 

i stort. Vi valde bort bilder och bildtexter vilket vi i efterhand insåg skulle kunnat ha en 

stor betydelse för hur tidningens presenterade helhetsbild av händelsen och 

gärningsmannen uppfattas.   
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5.4.5 Forskningsetiska överväganden 

Forskare är tvungna att göra vissa övervägande angående hur de ska förhålla sig etiskt 

mot de personer som ingår i forskningen samtidigt som de deras intresse är att 

åstadkomma ny kunskap (Hermerén, 2011). Vår studie innehåller inga tillfrågade 

informanter eftersom vi genomfört en textanalys. Det i sin tur innebär inte att vi som 

forskare därför står utan skyldighet till de personer som omnämns i vårt empiri och 

därmed indirekt blir en del av vår forskning.  

 

I vår bakgrund har vi valt att berätta om händelsen så sakligt som möjligt utan att 

dramatisera händelsen mer än vad som behövs för att man ska förstå. Både gärningsman 

och offer har anonymiserats i bakgrunden. Anledningen till det är för att deras 

identiteter inte är relevanta för vår studie. Gärningsmannen valde vi att benämna som 

“gärningsmannen” genom hela vår studie eftersom vi anser att hans namn inte är en 

väsentlig detalj att nämna. TTELA har redan röjt gärningsmannens identitet men vi vill 

inte framstå som ytterligare en spridningskälla och har därför bortsett från detta. Det 

samma gäller för offer i den mån de förekommer. I det empiriska materialet kan andra 

benämningar av gärningsmannen förekomma eftersom vi inte ändrat TTELAs 

benämningar i citaten.  
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6 Analys 

Här presenterar vi de ramar vi fann i empirin. Vi presenterar ramarna utifrån våra tre 

frågeställningar, där den första berör gärningsmannen, den andra händelsen och 

slutligen motivet och det eventuella budskapet.  

 

6.1 Gärningsmannen 

En av våra frågeställningar är att undersöka hur tidningen TTELA beskriver 

gärningsmannen och hans handlande. Genom att belysa vilka egenskaper, attribut och 

beskrivande ord som används kom vi fram till att gärningsmannen ramas in av två olika 

identiteter. En person i verkligheten och en annan person på internet. Dessa två 

identiteter byggs upp av fler mindre synliga ramar.  

 

6.1.1 Ensamvargen 

TTELA erbjuder läsaren en bild av gärningsmannen som en asocial person. Han 

beskrivs som avvikande när det gäller sociala normer i båda sina identiteter.  

 

“Beskrivningarna som förekommit om 21-åringen är bland annat att han var en 

enstöring som gärna höll sig på sin kant och inte var särskilt social” (TTELA, 2015-10-

24, “Han såg sig som en martyr och hjälte”). 

 

I citatet ovan kan vi se hur TTELA i sin beskrivning framställer gärningsmannen som 

ensam och vi anar ett utanförskap. Vi tolkar honom som en tillbakadragen person som 

gärna håller sig lite för sig själv.  

 

“Av tidigare klasskompisar har han beskrivits som en person med lite “rockig” stil men 

som gärna höll sig lite för sig själv” (TTELA 2015-10-23 21-åringen gillade 

nazistfilmer). 

 

Att tidningen erbjuder läsaren information om hur han uppfattades av tidigare 

klasskompisar skulle kunna tolkas som ett tecken på att hans nuvarande eventuella 

kompisar endast existerar på internet. Det skulle också kunna tolkas som ett sätt för 

TTELA att ytterligare belysa hans utanförskap och ensamhet. Vi ser att människorna 

omkring honom verkar förvånade över hans agerande vilket skulle kunna tyda på att de 

inte kände till hans andra identitet på internet.  
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“Det bekräftar också att attacken var planerad och tyder starkt på att han var ensam i 

sin planering” (TTELA 2015-10-24 Valdes utifrån sin hudfärg). 

 

Att gärningsmannen beskrivs som ensam både i sociala sammanhang och i sin planering 

inför attentatet tolkar vi som ännu ett sätt där TTELA erbjuder läsaren en bild om en 

övergiven gärningsman. Det i sin tur betyder att endast en enskild person står skyldig 

till dådet och faran. Genom att TTELA väljer att erbjuda läsaren den bilden av 

gärningsmannen bekräftar de att faran och gärningsmannen hör samman. Det innebär i 

vår tolkning att faran dör med gärningsmannen.  

 

6.1.2 Inkräktaren 

“Gärningsmannen har inte gått i skolan på Kronan tidigare” (TTELA 2015-10-23 21-

åringen gillade nazistfilmer). 

 

Under själva handlandet beskrivs gärningsmannen som en inkräktare. Dels för att han 

går in på en plats som antas vara säker och dels för att han tidigare inte själv varit elev 

på skolan.  

 

“Vid entrén möter gärningsmannen, en 21-åring från Trollhättan, en lärare som han 

attackerar” (TTELA 2015-10-23 EN SVART DAG). 

 

Även om TTELA erbjuder läsaren en bild av ett utanförskap väljer de att skildra honom 

som en av dem. Det står till motsats från vad som tidigare beskrivits, där han framställs 

som en övergiven person. Vi tolkar det som att TTELAs dubbelsidiga bild av 

gärningsmannen erbjuder läsaren att själv skapa sig en uppfattning.  

 

6.1.3 Gärningsmannen på internet 

I vår analys kan vi se en nedtonad gruppidentifikation och ett uppmärksamhetssökande 

på internet. Att gärningsmannen beskrivs som ensam tolkar vi som ett tecken på att han 

inte får den uppmärksamhet han söker. Det leder till att han skapar en andra identitet på 

internet som vi anser skulle kunna tillfredsställa behovet.  

 

“- På nätet kan du hitta många människor med liknande intressen. Många känner att 

man är en del i något, att man har ett hem”  
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(TTELA 2015-10-24 “Han såg sig som en martyr och hjälte”). 

 

Gruppidentifikation är en stark faktor och kan i vissa fall ta överhand och upplevas som 

mer viktig än det egna välmåendet. Det kan i sin tur leda till att människor väljer att 

offra sig för gruppens bästa. Att straffa den andra gruppen kan framkalla en känsla av 

framgång (Moskalenko och McCauley, 2011). Texten erbjuder läsaren en bild av att det 

är på internet som gärningsmannen får utrymme att uttrycka sig fritt.  

 

“Bland filmerna på Youtube förekommer hyllningar till Nazityskland och ett par 

islamkritiska filmer. På Facebook har gärningsmannen också stöttat ett upprop för att 

stoppa invandringen till Sverige” (TTELA 2015-10-23 21-åringen gillade nazistfilmer). 

 

Vi tolkar att TTELA erbjuder läsaren information om att det finns en eller flera grupper 

och nätverk med liknande åsikter och tankar som gärningsmannen. Det ser vi som ett 

sätt att uppmärksamma en eventuell fara som finns på internet. Det kan tolkas som att 

TTELA erbjuder läsaren information om en ny form av kriminalitet men bortser från att 

ytterligare belysa problemet. I tidigare liknande händelser har medier tagit upp flera 

faktorer som orsak till gärningsmannens beteende och agerande. I Columbine (Frymer, 

2009) rörde det sig om spelfilm. Vi anser att internet och sociala medier skulle kunna 

ersätta spelfilm i dagens kontext. Det är fortfarande relativt nytt med sociala 

kommunikationssätt på internet och därmed lätt att ange som orsak.  

 

“- Det pågår en debatt som skruvats upp rejält sista tiden. Det pratas i sådana här 

kretsar om att undergången är nära och att det krävs att någon går från ord till 

handling” (TTELA, 2015-10-24 “Han såg sig som en martyr och hjälte”). 

 

Vi tolkar citatet som att gärningsmannen såg det som sin uppgift att gå från ord till 

handling. Att han i skolattentatet offrade sig för att gynna den eventuella gruppen han 

interagerat med på internet. Det är ännu ett exempel på hur kraftfull gruppdynamiken 

kan vara. Vi anser att TTELA i vår tolkning låter olika grupper få utrymme i texten 

även om de inte får komma till tals. 

 

6.1.4 Den våldsamma 

Vi anser att gärningsmannen beskrivs som en våldsam och skoningslös person i sitt 

handlande under attentatet.  
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“- På övervakningsfilmer ser vi hur gärningsmannen jagar flera personer i skolan”  

(TTELA 2015-10-29 “Han har kartlagt Kronan”).  

 

Vi tolkar jakten som en del i hans plan och att han går in i en roll och agerar som om det 

vore en lek. I tidigare forskning om skolskjutningen på Columbine High school, som 

skulle kunna liknas vid händelsen i Trollhättan, har man associerat händelseförloppet 

med bland annat spelfilm. Frymer (2009) beskriver att gärningsmännen i det dådet gick 

i korridorerna som de skådespelare de förut sett på film. Det som tidigare var fiktion 

blev plötsligt verklighet (Frymer, 2009). I vår empiri kan man se liknande mönster.  

 

En annan del av den våldsamma gärningsmannen är hans klädsel. I beskrivningen av 

vad gärningsmannen har på sig har TTELA varit väldigt restriktiva. De beskriver 

honom som maskerad och anger vilka vapen han använder under dådet. Han beskrivs 

även som utklädd men det utelämnas på vilket sätt. Utklädnaden tolkar vi som ännu en 

pusselbit i gärningsmannens lek och ger honom ett mer skrämmande intryck. Vi ser att 

det finns en tydlig begränsning i hur TTELA valt att framställa gärningsmannen. Bilden 

som vi anser att tidningen erbjuder läsaren är relativt vag. 

 

“Klockan 10:09 får polisen ett larm om att en beväpnad gärningsman går till attack 

mot elever och lärare på Kronan” (TTELA 2015-10-23 EN SVART DAG). 

 

TTELA erbjuder läsaren en uppfattning om gärningsmannen som en skoningslös 

mördare. Att de väljer att beskriva att han går till attack tolkar vi som att 

gärningsmannen är hänsynslös och gör plötsliga och oväntade utfall mot sina offer. Att 

beskriva gärningsmannens handlande som en attack tolkar vi även som ett sätt att 

uppmärksamma att händelsen var oväntad.  

 

6.1.5 Den systematiska 

“- Vi kan se att han sedan mitten av oktober kartlagt Kronan och bland annat tittat på 

när höstlovet är”  

(TTELA 2015-10-29 “Han har kartlagt Kronan”). 
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Läsaren erbjuds en bild av gärningsmannen som väldigt systematisk i sin planering av 

attacken. Han har under en längre tid gjort förberedelser inför den stundande dagen. Det 

står i kontrast mot att han beskrivs som impulsiv genom sina attacker under dådet.  

  

“På övervåningen poserar han på bild med flera elever”  

(TTELA 2015-10-29 “Han har kartlagd Kronan”). 

 

Att gärningsmannen poserar med några elever tolkar vi som ett sätt att framställa 

gärningsmannen som kontrollerad. Att TTELA erbjuder läsaren en bild av att 

gärningsmannen poserar tolkar vi som ett sätt att beskriva honom som 

uppmärksamhetssökande. Vår tolkning av poseringen i detta sammanhang skulle kunna 

jämföras med en idolbild där personer poserar på bild med någon de ser upp till. Det 

skulle även kunna ses som en handling av gärningsmannen för att kunna sprida 

eventuellt budskap vidare.  

 

“För tre veckor sedan lade gärningsmannen upp en nazitysk propagandafilm på sin 

Youtube-kanal. Dagen före dådet kompletterade han med låten “När ondskan talar”  

(TTELA 2015-10-23, 21-åringen gillade nazistfilmer). 

 

TTELA erbjuder läsaren information om att gärningsmannen varit aktiv i sitt planerande 

på internet och även publicerat publikt material. Vi tolkar det som ett sätt att beskriva 

gärningsmannens tålmodiga väntan på rätt tillfälle att slå till. Det går även att tolka det 

som att TTELA försöker förmedla faran med internet och sociala medier. Newman och 

Smith (2007) menar att de traditionella medierna bör vara uppmärksamma så att de inte 

utnyttjas av strategiska terrorister. Genom mediernas rapportering lever händelsen 

vidare långt efter att den inträffat (Newman och Smith, 2007). Vi anser att sociala 

medier har blivit en ny kanal som är ännu svårare att kontrollera, vilket TTELA på ett 

sätt förmedlar i citatet ovan.  

 

6.2 Händelsen 

När det gäller beskrivningen av händelsen anser vi att det finns två huvudinramningar 

att välja mellan. Dels kan man fokusera på dramatiken och ta fasta på rädsla som 

händelsen kan sprida. Eller så kan man välja att gestalta sorgen. I vår empiri fann vi att 

ramen om sorg var mest framträdande. Det fanns inslag av rädsla och dramatik men det 
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var betydligt mer nedtonat. Vi fann även en mindre framträdande ram om osäkerheten 

angående rubriceringen av händelsen.  

 

6.2.1 Sorg 

Dådet i skolan beskrivs som en tragisk händelse och texten förmedlar snarare sorg och 

sympati än rädsla över det inträffade.  

 

“Duggregnet tilltar när poliser och lärare eskorterar lågstadiebarnen ut ur skolan till 

de väntande föräldrarna” (TTELA 2015-10-23 Offer för ett obegripligt våld). 

 

Citatet ovan är ett exempel på hur texten erbjuder symboler för sorg för att befästa en 

känsla. Vi tolkar regn som en klassisk symbol för sorg och ledsamhet som kan ses som 

en metafor för tårar som faller. Citatet är den första meningen i artikeln och kan därmed 

vara avgörande i att befästa stämningen som artikeln erbjuder läsaren. Enligt Entman 

(1993) får element i en text olika stor betydelse beroende på var i texten de placeras. Vi 

anser att denna mening ger elementet av sorg en väldigt framträdande roll i och med sin 

placering som första mening i artikeln. Citatet är också ett exempel på hur föräldrarna 

utanför skolan beskrivs. Föräldrarna väntar, vilket vi tolkar som att stämningen beskrivs 

som lugn och ett tecken på tålmodighet. 

 

“Utanför kommunhuset hänger en ensam flagga på halv stång” (TTELA 2015-10-23 

Offer för ett obegripligt våld).  

 

En flagga på halv stång är ännu en sorgesymbol som framträder i texten. Den visar att 

de sörjer de döda. Att flaggan är placerad framför kommunhuset kan tolkas som en 

symbol för hela staden. Det befäster en stämning som finns hos befolkningen i stort. 

McQuail (2003) menar att journalistiken i krissituationer tenderar att återspegla den 

allmänna åsikten i befolkningen, vilket i det här fallet var sorgen. Att flaggan dessutom 

beskrivs som ensam kan tolkas som någonting sorgligt och ge ett intryck av saknad.  

 

“Vid 16-tiden på måndagen hävdes avspärrningarna kring Kronan, då den tekniska 

undersökningen där är klar och spåren från brottet städats undan” (TTELA 2015-10-

27 Skadade 15-åringen har hörts). 
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I citatet ovan erbjuder TTELA en bild av att händelsen och gärningsmannen är knutna 

till varandra. Brottet städas undan vilket kan tolkas som en indikation på att faran är 

över. Att bevisen på att händelsen har ägt rum är bortstädade tyder enligt vår tolkning på 

att man vill dölja det som hände. Det skulle även kunna vara ännu ett exempel på hur 

TTELA förmedlar att faran är över och att händelsen var en enskild incident som nu är 

över. Det skulle kunna ses som ett sätt TTELA använder för att förskona samhället och 

läsarna från det otäcka. TTELA erbjuder sina läsare ett sätt att gå vidare i livet och sin 

sorg. Det skulle genom vår tolkning kunna vara en anledning till varför TTELA valt att 

fokusera på sorgen i deras rapportering av händelsen. 

 

“Skoldådet på Kronan har berört oss alla på djupet. Det är då naturligt att många 

behöver vända sig till de som har ansvaret i kommunen. Inte för att ställas till svars, 

men för att få svar”. (TTELA 2015-10-30 Politikerna borde ha trätt fram). 

 

Vi tolkar citatet som att det finns obesvarade frågor angående händelsen. Det finns en 

vädjan till ledningen av kommunen att träda fram och ge de svar som saknas. TTELA 

erbjuder även en bild av att hela Trollhättans befolkning står samlad bakom samma 

åsikt. När gärningsmannen beskrivs som en ensamvarg beskrivs samtidigt övriga 

samhället som en gemenskap. 

 

Enligt Englund (2008) har journalistiken en förväntan på sig att i krissituationer sortera 

bort obehagliga detaljer. Gestaltningen av händelsen utifrån ett sorgeperspektiv skulle 

kunna vara ett uttryck för detta. Vi tolkar det som att TTELA valt att framhäva sorg i 

stället för dramatik i gestaltningen av händelsen. Vi tolkar det som att tidningen tar sitt 

ansvar att inte uppmuntra till brott och inspirera andra till liknande handlingar. Genom 

att göra detta anser vi att det kan finnas en risk för att viktiga detaljer sållas bort. Vi 

anser att en del av sanningen inte framgår i rapporteringen och att det finns frågor som 

lämnas obesvarade vilket ger intrycket av att det frustrerar medborgarna snarare än får 

dem att känna sig trygga.  

 

6.2.2 Rädsla och dramatik 

I bakgrunden av sorgen finner vi en ram som utgör rädslan för det inträffade. Överlag är 

texten sakligt förklarad och erbjuder läsaren att själv bilda sig en uppfattning av 

situationens allvar och potentiella fara.  
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“På andra våningen möter de sen mannen, som omedelbart går till attack. Två skott 

avlossas. Ett träffar i nedre delen av bröstet” (TTELA 2015-10-23 EN SVART DAG). 

 

Citatet ovan är ett exempel på en saklig beskrivning där ramen för rädsla finns i 

bakgrunden. Två skott där ett träffar i bröstet ger en bild av att poliserna går in för att 

döda eller allvarligt skada gärningsmannen. I en sådan situation hade TTELA kunnat 

överdramatisera händelseförloppet och därigenom förstärka det skrämmande intrycket 

av gärningsmannen. Citatet kan även tolkas som att det goda vann över det onda, 

gärningsmannen är bekämpad och faran är över.  

 

“- Han letar systematiskt vidare, vi kan följa blodspår runt om i lokalerna” (TTELA 

2015-10-23 EN SVART DAG). 

 

Vi tolkar “blodspår” som en dramatisk beskrivning som befäster en rädsla. Blod är en 

allmänt känd symbol för död, offer eller skräck. Det ger uttryck för den fasansfulla 

gärningen och brutaliteten gärningsmannen åstadkommit. Blodet i sig är inte väsentligt 

för att förstå vad som hänt utan ett medel för att krydda till berättandet och skapa 

dramatik. Att det är i form av spår visar att de leder någonstans. Att följa ett spår ger 

intryck av att man inte vet var man ska eller vad man kommer att möta. Det kan tyda på 

en osäkerhet som kan vara en grund för rädsla.  

 

Nord och Strömbäck (2002) menar att lösnummerförsäljning blivit allt viktigare för 

kvällstidningar. Eftersom TTELA är en lokal morgontidning går det att anta att deras 

största utbud sker genom prenumerationer, vilket gör att de inte har någon anledning att 

späda på dramatiken mer än nödvändigt. Det skulle även vara till förmån för det egna 

lilla samhället att inte beskriva hemska detaljer. Det med anledning att förskona 

anhöriga till offren och gärningsmannen. Nord och Strömbäck (2002) menar att ett av 

de journalistiska uppdragen är att erbjuda läsaren medel att själva ta politiska beslut. Att 

sakligt förklara vad som hänt på skolan Kronan och erbjuda läsaren att själv bilda sig en 

uppfattning av situationen skulle kunna vara ett exempel på hur TTELA utför detta 

uppdrag och tar ansvar.  

 

6.2.3 Rubricering 

I empirin finner vi en ram om osäkerhet kring begreppet terrorism. Texten ger ett 

intryck av att TTELA erbjuder läsaren att själv tolka händelsen som ett terrordåd.  
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“Detta genom att slumpvis ge sig på utvalda människor inom en specifik grupp, med 

syfte att sprida rädsla” (TTELA 2015-10-24 Förnuft och rädsla).   

 

Vi finner att citatet påminner starkt om Ranstorp och Wilkinsons (2005) definition av 

terrorism som innebär att syftet är att sprida rädsla i en viss grupp. Citatet är ett exempel 

på hur TTELA beskriver terrorism utan att sätta ord på det. Det finns inget 

förtydligande om att detta kan likställas med en terrorhandling.  

 

“- (...) han såg sig själv som en martyr och hjälte, medan allmänheten betraktar det som 

ett terrordåd” (TTELA 2015-10-24 “Han såg sig som en martyr och hjälte”). 

 

I enstaka citat förekommer termen terror eller terrordåd. Det är alltid genom direkta citat 

från en källa eller i insändare som terrorbegreppet publiceras. TTELA väljer att 

rubricera händelsen som bland annat skoldåd, attack eller mord.  

 

Texten i vår empiri ger ett intryck av att TTELA medvetet valt att undvika begreppet 

terrorism. Att de är restriktiva med hur de rubricerar händelsen anser vi skulle kunna 

vara ett exempel på det journalistiska ansvaret i en krissituation. I vår tolkning har 

TTELA begränsat en eventuell terrorist att sprida rädsla genom att använda andra 

rubriceringar är terror, som är starkt förknippat med skräck. Detta skiljer sig från hur till 

exempel tv-kanalen France 24 agerade i och med attentatet mot Charlie Hebdo. France 

24 rubricerade händelsen som terrordåd redan innan det blev fastställt av myndigheterna 

(Połońska-Kimunguyi och Gillespie, 2016). 

 

6.3 Motiv och budskap 

Vi fann att motivet till händelsen har en stark inramning av hatbrott baserat på 

nazistiska och rasistiska motiv. Det förekommer ingen diskussion kring problemet utan 

TTELA erbjuder en fastställd orsak och håller sig till den trots att det underbyggt i 

texten anas ett annat problem än det som tydligt beskrivs. 

 

6.3.1 Hatbrott 

Texten ger motivet en tydlig inramning av att det var ett hatbrott vilket grundas på 

gärningsmannens nazistiska och rasistiska sympatier. 

 



  
 

33 

“Torsdagens skolattack var ett hatbrott. Det tyder både det brev som gärningsmannen 

lämnat efter sig och hur han systematiskt utifrån hudfärg valt ut offren” (TTELA 2015-

10-24 Valdes utifrån sin hudfärg). 

 

Vi tolkar citatet som att TTELA gjort ett tydligt ställningstagande kring att motivet var 

ett hatbrott. Enligt Entman (1993) förstärks en ram genom placeringen av dess element i 

texten. Vi tolkar det som att ramen om hatbrott förstärks genom citatets första korta 

mening som dessutom är inledningen av ingressen. Citatet är även ett exempel på hur 

gärningsmannens rasistiska sympatier framställs.  

 

“- Vi ser hur han marscherar i korridorerna med sina tillhyggen” (TTELA 2015-10-24 

Valdes utifrån sin hudfärg). 

 

Att han marscherar i korridorerna tolkar vi som att det skulle kunna uppfattas som en 

anspelning på militären med kopplingar till nazi-Tyskland. Det skulle även kunna 

associeras till svensk militär och tolkas som att gärningsmannen ser sig som nationens 

försvarare och hjälte.  

 

Att TTELA gör en tydlig inramning av motivet som hatbrott tolkar vi som ett sätt att 

urskilja gärningsmannen från mängden. Genom att beskriva hur han sympatiserar med 

en minoritet görs gärningsmannen till en av “dem” och inte en av “oss”, trots att han är 

från bygden. Enligt Pollack (2001) uppstår ett “vi och dem” mellan orsaken till hotet 

och de övriga i samhället varje gång ett samhälle hamnar i kris. Detta späder på 

gärningsmannens utanförskap ytterligare.  

 

6.3.2 Budskap 

Eftersom vi hade gärningsmannens eventuella budskap som en frågeställning har vi 

därför letat efter en sådan ram. Texten erbjuder ingen förklaring till något budskap men 

kan tolkas som att TTELA letar efter ett budskap som skulle kunna vara en ytterligare 

förklaring till varför det inträffade hände. Det tolkar vi som en ram.  

 

“(...) men det är ännu oklart om han sagt något till elever eller lärare” (TTELA 2015-

10-27 Skadade 15-åringen har hörts). 
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Vi tolkar citatet som att TTELA undersökt om gärningsmannen sagt något som skulle 

kunna vara en grund för ett eventuellt budskap. Texten erbjuder läsaren ett intryck av att 

ett eventuellt budskap eller vidare förklaring till gärningsmannens agerande skulle 

stärka gränsen mellan samhället och gärningsmannen ytterligare.  

 

“– (...) i det brev som gärningsmannen lämnat efter sig i sin bostad framgår att han 

varit missnöjd med invandringspolitiken och att gamla och sjuka får stå tillbaka” 

(TTELA 2015-10-27 Skadade 15-åringen har hörts). 

 

Vi ser att texten ger en restriktiv bild av vad brevet innehåller. Om det finns ett budskap 

framkommer det inte. Det som framkommer av citatet är att gärningsmannen har lämnat 

något slags spår efter sig som skulle kunna liknas vid en del av ett budskap.   

 

6.4 Sammanfattning 

I texten används olika inramningar för att beskriva gärningsmannen. Det som är mest 

framträdande är att han har två olika identiteter, en i verkliga livet och en på internet. I 

och med flera olika inramningar upplever vi att beskrivningen av honom främst grundar 

sig i hans handlingar snarare än personlighet.  

 

Trots att vi ser en gruppidentifikation med en större grupp i en ram i bakgrunden 

upplever vi att detta tonas ner i texten. Att TTELA väljer att påpeka att det endast finns 

en gärningsman ger oss i vår analys ett helhetsintryck av att det journalistiska ansvaret 

att skydda samhället tar överhand. Det skulle kunna tolkas på olika sätt. Dels att skydda 

samhället från stress och rädsla genom att minska problemet genom att begränsa det till 

en gärningsman. Det skulle också kunna tolkas som att TTELA avstår från berätta delar 

av sanningen eftersom de genom denna handling eventuellt bara belyser en del i en 

större helhet. Generellt placeras gärningsmannen i ett utanförskap genom hela texten.   

 

Händelsen beskrivs främst genom en inramning av sorg. I bakgrunden anas en svagare 

ram av rädsla. Vi uppfattar TTELAs gestaltning som sparsam med detaljer och 

rapporteringen är saklig och öppnar för att läsaren själv ska bilda sig en förståelse för 

situationen. Om gärningsmannen hade ett budskap så framkommer det inte i texten. 

Däremot finner vi en antydan om att journalisterna letat efter ett budskap. Motivet 

beskrivs tydligt som ett hatbrott.  
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Vi ser att det finns ett underliggande tema där man kan ana en högerextrem rörelse som 

växer fram på internet och genom sociala medier. Trots att de i större utsträckning 

skulle kunna hota samhället och demokratin tolkar vi det som att TTELA väljer att tona 

ner den fara detta eventuellt skulle kunna innebära. Vi ser istället att tidningen väljer att 

belysa den sorg som drabbar samhället och enligt vår tolkning betrakta gärningsmannen 

som en ensam skyldig och inte som en del i ett större problem.  
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7 Slutsats och diskussion 

Vårt syfte var att undersöka hur tidningen TTELA beskriver skolattentatet i Trollhättan 

utifrån det journalistiska ansvaret. Detta gjorde vi genom att undersöka beskrivningar av 

gärningsmannen och händelsen med en kvalitativ framinganalys. I det empiriska 

materialet fann vi ett antal ramar där vissa var mer framträdande än andra. Genom att 

koppla ramarna till det journalistiska ansvaret att berätta sanningen, skydda samhället 

och motverka våld kom vi fram till följande.  

 

Vi kom fram till att TTELA var väldigt restriktiva i sin beskrivning av både 

gärningsmannen och händelsen. Gärningsmannen beskrivs främst genom sina 

handlingar och inte som person. TTELA sätter gärningsmannen i ett utanförskap genom 

att beskriva honom som ensam och socialt avvikande. Gärningsmannen ramas in på 

flera olika sätt där de mest framträdande ramarna är hans två identiteter. Han beskrivs 

både som en ensamvarg och som en aktiv medlem i olika sociala grupper på internet. 

Händelsen har en stark inramning av sorg och låter läsaren själv göra en bedömning av 

situationen genom sakliga beskrivningar. Vi upplever få dramatiska detaljbeskrivningar 

och att en inramning av rädsla hamnar i bakgrunden av den mer framträdande sorgen. 

Motivet beskrivs tydligt som ett hatbrott med rasistiska eller nazistiska motiv. Vi fann 

inget budskap från gärningsmannen i texten.  

 

Utifrån det journalistiska ansvaret att berätta sanningen har vi kommit fram till att 

texten delvis förmedlar en sanning men att det restriktiva förhållningssättet begränsar 

mängden information som erbjuds läsaren. När det gäller händelsen ger texten en tydlig 

bild av vad som hänt medan detaljerna som förstärker förståelsen för det inträffade 

tonas ned. Även gärningsmannen saknar detaljbeskrivningar, framförallt när det gäller 

hans utklädnad. Vi anser att texten undanhåller delar av sanningen genom att inte 

berätta om den eventuella fara som finns i och med extrema grupper på internet. 

 

Det finns olika sätt för journalistiken att skydda samhället. Ett sätt skulle kunna vara att 

begränsa sanningen och inte överdramatisera gestaltningen för att i förlängningen 

skydda demokratin och undvika en glamouriserad bild av våld (McQuail, 2003). Vi 

anser att TTELA använder sig av sitt restriktiva förhållningssätt för att skydda 

samhället. Den framträdande ramen av sorg besparar läsarna dramatiska detaljer som 

kan skapa oro i det lilla samhället Trollhättan. Att gärningsmannen beskrivs i ett 
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utanförskap skulle också kunna vara ett sätt för TTELA att ta sitt ansvar genom att 

undvika att erbjuda en glamouriserad bild av brott. 

 

Genom att sparsamt beskriva gärningsmannen kan risken att inspirera andra till liknande 

brott begränsas. Vi ser det som ett sätt för TTELA att motverka våld och brott, framför 

allt i ett kortare perspektiv. I det längre perspektivet anser vi att det journalistiska 

ansvaret att motverka våld och brott är mindre tydligt. Texten belyser inte den 

potentiella faran med högerextrema grupper på internet vilket gör att den kan förbigås 

av läsaren. Vår slutsats är att TTELA erbjuder läsaren ett kortsiktigt ansvar när det 

gäller att motverka våld och brott för att skydda det lilla samhället.  

 

Sammanfattningsvis är vår slutsats att i beskrivningen av skolattentatet i Trollhättan har 

TTELA prioriterat det journalistiska ansvaret att skydda samhället framför ansvaren att 

berätta sanningen och motverka våld och brott. Händelsen beskrivs utifrån en ram av 

sorg och gärningsmannen gestaltas som en ensamvarg. Vi anser också att texten 

förmedlar ett kortsiktigt perspektiv gällande de journalistiska ansvaren.  

I texten fann vi en ram där det diskuterades om händelsen var terrorism eller inte. Vi 

fick intrycket av att TTELA inte öppet vill spekulera i om det var en terrorhandling eller 

benämna händelsen på med ord som kan antyda på terrorism. Det skulle kunna vara ett 

medvetet val av tidningen som därigenom tar ansvar i en krissituation genom att inte 

vara en källa för spridning av skräck. Genom att ta fasta på sorgen förminskades 

intrycket av terrorism. McQuail (2013) menar att befolkningen och i förlängningen 

demokratin kan skadas om hela sanningen kommer fram i sådana här situationer. 

Eftersom vi fick intrycket av att TTELA begränsat mängden detaljer och hållit inne på 

en del av sanningen finns det anledning att misstänka att de anpassade sig till en 

krissituation för att försvara demokratin. Vetskapen om att åtminstone en tidning tar 

detta ansvar kan vara en bidragande del i bekämpningen mot terrorism.  

 

Att TTELA fokuserade på att gestalta sorgen framför dramatiken i händelsen skulle, 

som tidigare nämnt, kunna vara en följd av att de försöker bespara medborgarna hemska 

detaljer. En konsekvens av sorgen skulle kunna vara den gemenskap som bildas mellan 

de sörjande. Eftersom gärningsmannen är död och de högerextrema grupperna på 

internet inte ges något större utrymme uteblir den gemensamma syndabocken. Sorgen 

över det inträffade blir den gemensamma nämnaren vilket på sikt skulle kunna stärka 

samhället och föra människor närmare varandra. Med utgångspunkt i att händelsen var 
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ett terrordåd blir sorgen ett slags vapen mot terroristens syfte att bringa kaos. Istället för 

att sprida rädsla och skräck bidrar TTELA med att låta människor komma samman. En 

inramning av dramatik hade möjligtvis fått en annan effekt och stärkt den eventuella 

terroristens syfte.  

 

Vi upplever att gärningsmannen beskrivs som det enda problemet och att faran försvann 

när han dog. Det skulle kunna föreligga en fara i att inte ytterligare belysa de 

högerextrema grupperna på internet. Även om gärningsmannen dog finns grupperna 

kvar och kan attrahera nya sympatisörer som upplever ett utanförskap i samhället och 

som i förlängningen skulle kunna begå nya hatbrott. Vi anser att de högerextrema 

grupperna på internet utgör den främsta faran och inte gärningsmannen som ensam 

person. En utökad kunskap om detta kan bidra med en framtida förståelse för 

journalistikens roll i förebyggandet av våld och brott i samhället.    

 

Vi anser att TTELA har ett kortsiktigt perspektiv och inte placerar händelsen i ett större 

sammanhang. Genom att förskona läsarna från hemska detaljer i vad som skulle kunna 

vara ett försök att skydda medborgarna, skapas istället en frustration. Kovach och 

Rosenstiel (2001) menar att det är ett journalistiskt ansvar att meddela det som är viktigt 

för medborgarna att veta, oavsett om de vill det eller inte. Befolkningen i Trollhättan 

blev med stor sannolikhet starkt påverkade av händelsen. För att kunna ta politiska 

beslut finns ett behov om kännedom av även obehagliga detaljer.  

 

Vi spekulerar i om det sett annorlunda ut om gärningsmannen inte varit en vit man från 

bygden. Hade beskrivningen av attacken sett annorlunda ut om gärningsmannen varit 

mörkhyad? Genom att jämföra denna studie med tidigare forskning går det att utröna 

vissa likheter med framför allt fallet Utøya. I Trollhättan så väl som på Utøya var 

gärningsmannen en vit man från trakten som attackerade oskyldiga barn och ungdomar. 

I medierna beskrivs båda händelserna som “tragedi” med en inramning av sorg och 

gärningsmannen ansågs vara en ensam galning. I Charlie Hebdo däremot beskrivs 

händelsen som “terrordåd” och ramas in dramatiskt (Połońska-Kimunguyi och 

Gillespie, 2016). Gärningsmännen ansågs tillhöra en viss grupp, vilket kom att 

beskyllas i medierna. Vi väljer därför att spekulera i om det inte upplevs lika hotfullt när 

gärningsmannen är vit och som i Trollhättan attackerar vad som i vissa fall anses som 

“de andra”, de mörkhyade.  
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Vår studie är viktig för journalistikens medvetenhet om de risker som finns i deras 

agerande och publicering, även om dessa risker eventuellt är oundvikliga och/eller 

omedvetna. Studien bidrar även till en förståelse för journalistikens medverkan i 

bekämpningen av brott och terrorism och belyser därmed journalistikens betydelse för 

det demokratiska samhället. Studien bidrar även med en del i medvetenheten om vilken 

bild journalistiska texter kan erbjuda läsaren i en krissituation.  

 

Vi anser att det skulle varit relevant att även studera hur offren gestaltades i TTELAs 

rapportering. Offren utgjorde en stor del av de producerade texterna och många artiklar 

sållades bort i vårt urval eftersom vi bortsåg från artiklar om sorgebearbetning och 

personporträtt. Eftersom ramen av sorg var så pass framträdande inser vi i efterhand att 

offren hade varit en relevant aktör att ta med i studien. Samtidigt var vi tvungna att 

avgränsa oss och med utgångspunkt i att händelsen var ett terrordåd ansåg vi att 

beskrivningen av händelsen och gärningsmannen var de mest relevanta.  

Frågan är hur stor skillnad en tidnings rapportering gör om alla andra anspelar på 

dramatik. 

 

7.1 Förslag till framtida forskning 

För att bygga på en större helhetsbild av händelsen skulle en kvantitativ studie vara av 

intresse. Dels i beskrivningen av våra valda aktörer, gärningsmannen och händelsen, 

men även för att se vad som fick mest utrymme i texten och vilka källor som fick 

komma till tals. En annan framtida forskning skulle kunna vara en jämförelse av 

skolattentatet i Trollhättan med andra terrordåd eller kriser orsakade av mänskligt 

handlande. Det hade även varit intressant att undersöka vilken betydelse etnicitet har i 

en sådan jämförelse. I vår studie valde vi att undersöka en lokaltidning. Det hade varit 

intressant att studera likheter och skillnader mellan lokalpress och kvällspress eller 

rikspress. Även etermedier hade varit en intressant jämförelse.  
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TTELA 2015-10-23 21-åringen gillade nazistfilmer 

TTELA 2015-10-23 EN SVART DAG 

TTELA 2015-10-23 Gärningsmannen avled på operationsbordet 

TTELA 2015-10-23 Offer för ett obegripligt våld 

TTELA 2015-10-24 Förnuft och rädsla 

TTELA 2015-10-24 “Han såg sig som en martyr och hjälte” 

TTELA 2015-10-24 Valdes utifrån sin hudfärg  

TTELA 2015-10-27 Skadade 15-åringen har hörts 

TTELA 2015-10-28 Polisen förtegen kring Kronanutredningen 

TTELA 2015-10-29 “Har har kartlagt Kronan” 

TTELA 2015-10-30 Politikerna borde ha trätt fram 

 


