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The aim of this study was to examine how the swedish newspaper Aftonbladet portrays 

the Las Vegas shooting in october 2017. Our research questions were: How is Stephen 

Paddock portrayed?, How is the victims portrayed? and How does Aftonbladet portray 

Stephen Paddocks motive of the shooting? 

 

With a qualitative framing analysis we examined a total of 19 articles and identified 

several frames that the perpetrator and the victims is described with.  

 

The result shows that Stephen Paddock is framed as evil, cold, lone wolf, a 

massmurderer and a systematic perpetrator. But we also identified a frame when he is 

portrayed as a “normal” individual. The victims are framed as goodhearted and ideal 

victims. Aftonbladet’s way of reporting is charatherized by sensationalism, 

emotionalism and intimacy which is typical for a tabloid newspaper. Aftonbladet also 

describes the course of events with rich details, which also is typical for tabloids. When 

this study was conducted, the motive and cause of the attack was still unknown. With 

that in mind, we identified several frames where Aftonbladet is trying to answer the 

question of what motive the perpetrator could have had. They portray Stephen Paddocks 

gambling and psychotic brain as possible reasons of the attack.  
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1.Inledning 
I oktober år 2017 hölls en musikfestival i Las Vegas. Plötsligt började någon skjuta med 

automatvapen mot publikhavet från ett närliggande hotell. Medierapporteringen berättar 

om hur attacken skördade 58 människoliv och skadade 851 personer. Skjutningen 

klassades som den blodigaste masskjutningen i USA:s moderna historia och den 64-

årige Stephen Paddock pekades senare ut som gärningsmannen till dådet (CBS News: 

2017). Händelsen blev genast en stor nyhet och det rapporterades om skjutningen i 

medier över hela världen.  

 

I En studie i medier och brott skriver Ester Pollack (2001) att det inom 

medieforskningen har utvecklats ett ökat intresse för medier och brott. Relationen 

mellan dessa två områden har diskuterats i hög grad bland kriminologer, sociologer och 

medieforskare under det senaste decenniet. I dagens debatt framförs ofta ståndpunkten 

att medier och brott numera utgör ett oskiljaktigt par. Att brott blir bra journalistiskt 

material beror delvis på själva rättsväsendets process. Upptäckten av ett brott och 

rapporteringen av detta är bara början på en längre rättsprocess och därför kan samma 

historia återanvändas och utvecklas under förloppet. (Pollack: 2001) 

 

Vår studie handlar om hur Aftonbladet framställer gärningsman och offer i sina 

nyhetstexter gällande masskjutningen i Las Vegas. Nils Christies (2001) teori om den 

idealiska gärningsmannen och det idealiska offret är därför högst relevant. Teorin 

bygger bland annat på fem kriterier som legitimerar offerstatusen hos personer som 

utsatts för brott. Utöver detta så talar man också om kopplingen mellan ett idealiskt 

offer och en idealisk gärningsman. Finns det ett idealiskt offer så måste det alltid finnas 

en idealisk gärningsman (Christie: 2001). Vi vill undersöka om dessa två kategorier av 

aktörer finns i våra utvalda artiklar från Aftonbladet och hur de gestaltas. Nils Christies 

teori är därför en viktig del i vår analys och studie när vi ska undersöka hur 

gärningsman och offer gestaltas i Aftonbladets nyhetsrapportering av masskjutningen i 

Las Vegas. 

 

1.1.Syfte och frågeställningar 
Kriminaljournalistik handlar om brottslighet och social avvikelse, vilket till sin natur 

har ett högt nyhetsvärde (Lindgren & Lundström: 2010). Det innebär att brott har större 

chans att lyftas fram av medier. De Vreese (2005) skriver att när medierna rapporterar 
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och ramar in händelser så kan konsekvenserna märkas av både på en samhällelig- och 

individnivå. En del av denna makt som medierna besitter är alltså att de kan påverka 

människors syn på och tankar om händelser som de själva inte har upplevt. Mediernas 

makt är en stor del i bildandet av den allmänna opinionen och de både influerar och 

reflekterar människors åsikter (Gamson & Modigliani: 1989). Vi tycker därför att det är 

intressant att analysera rapporteringen i en svensk kvällstidning av en uppmärksammad 

händelse och undersöka hur de ramar in händelsens aktörer. Vi kommer att genomföra 

en kvalitativ framinganalys av Aftonbladets rapportering av masskjutningen i Las 

Vegas. En framinganalys hjälper oss att få en större uppfattning om vilken bild av 

gärningsman och offer som medierna erbjuder. Dessutom är det särskilt intressant att 

undersöka mediernas gestaltning av Las Vegas-skjutningen då det inte var självklart vad 

gärningsmannen hade för motiv. Motivet eller orsaken bakom brottet är även det en 

aspekt som är en del av den idealiska gärningsmannen. Detta väcker frågor om hur 

medierna skildrar händelser och situationer där de ska rapportera om något som de inte 

har svaret på. 

 

Medieforskningen har ofta varit riktad till effekterna av våld, medan andra delar såsom 

social avvikelse, brott och brottslighet har haft ett svagt intresse trots sitt höga 

nyhetsvärde (Pollack: 2001). Vi hoppas därför att undersökningen ska bidra med 

ytterligare kunskap inom forskningen om kriminaljournalistik, samt ytterligare 

förståelse kring de tidigare nämnda områdena social avvikelse, brott och brottslighet. 

Nedan följer våra huvudfrågeställningar: 

 

 • Hur gestaltar Aftonbladet Stephen Paddock? 

 • Hur gestaltar Aftonbladet Las Vegas-skjutningens offer? 
 • Hur rapporterar Aftonbladet om Stephen Paddocks motiv? 

 

1.2 Avgränsning 
Simon Cottle (2009) nämner flera olika studier som kommit fram till att globaliseringen 

har inneburit att en världsomfattande “västifiering” har skett i medierna. Det finns alltså 

idag en västerländsk mediedominans som sätter agendan på den globala 

nyhetsmarknaden. Mindre aktörer i världen utsätts alltså för domesticering på grund av 

att de efterliknar den västerländska nyhetsproduktions-modellen. Dessa fenomen kan 

även associeras med uttryck som exempelvis “amerikanisering”. När det gäller vår 
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studie och Aftonbladets nyhetsrapportering om Las Vegas-skjutningen så finns det en 

given relation mellan Sverige och Amerika. Denna relation skulle kunna påverka 

Aftonbladets gestaltning av Stephen Paddock och offren. Dock kommer denna 

dimension inte att vara en del av vår studie. Vi har valt att göra en avgränsning där 

istället fokus på själva gestaltningen av aktörerna offer och gärningsman kommer 

finnas. 

 

2 Bakgrund 
I följande avsnitt presenterar vi bakgrund gällande masskjutningen i Las Vegas samt 

vapenlagen i USA som är relevant att ha vetskap om i vår studie. Bakgrunden som 

redovisas om masskjutningen i Las Vegas bygger på amerikansk medierapportering. 

Syftet med delavsnittet USA & Vapenlagen är att informera och erbjuda en bild av den 

rådande vapenkulturen och samhällsdebatten kring vapenlagen i USA. 

 

2.1 Masskjutningen i Las Vegas 
Den 1 oktober 2017 spelade artisten Jason Aldean på countryfestivalen Route 91 

Harvest i Las Vegas, Nevada. Enligt CNN (2017) befann sig drygt 22,000 åskådare på 

festivalområdet. Klockan hade precis passerat 22:00 lokal tid, när någon plötsligt 

började avlossa skott mot publikhavet. Det visade sig snart vara en gärningsman som 

befann sig på 32:a våningen i det närliggande hotellet Mandalay Bay och därifrån sköt 

ner mot publiken. Enligt vittnen pågick skjutningen i drygt tio minuter (CNN: 2017). 

CNN (2018) hänvisar till en presskonferens där sheriff Joe Lombardo sade att 58 

personer dog och 851 personer skadades i det attentat som sedermera klassas som den 

blodigaste masskjutningen i USA:s moderna historia. Den misstänkte gärningsmannen, 

64-årige Stephen Paddock, pekades senare ut som skytten. När polisen bröt sig in i 

hotellrummet hittade man honom död. I rummet fann man även mer än 20 skjutvapen 

(CBS News: 2017). I Paddocks hem hittade polisen flera vapen, explosiva medel och 

ammunition. CNN (2017), som hänvisar till polisens uppgifter, hade arsenalen köpts 

lagligt vid flera tillfällen och vid olika vapenbutiker. 

 

2.2 USA & Vapenlagen 
Den amerikanska vapenlagen finns i The Bill of Rights, en rättighetsförklaring som 

innehåller tio tillägg i landets konstitution. Andra tillägget säger att medborgarna har 

rätt att bära vapen (Whitehouse: 2017). Enligt hemsidan Mass Shooting Tracker (2017) 
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har totalt 606 personer dödats och 1781 personer skadats i masskjutningar bara under år 

2016 i USA. Uppgifterna baseras på forskare som ideellt samlat in och tolkat data 

gällande landets masskjutningar.  

 

Vapenkulturen i USA har länge varit omdiskuterad. Peter Squires (2000) redovisar 

siffror som präglat USA:s historia vad gäller den vapenrelaterade brottsligheten i USA. 

År 1983 var de brottsfall där mord begicks med handvapen uppe i 9014 fall, vilket kan 

jämföras med Storbritannien som uppnådde 8 fall och Japan som uppnådde 34 fall 

under samma period. Efter detta ökade antalet lavinartat och 1992 slog statistiken alla 

tidigare rekord. Då var antalet brott där vapen använts uppe i 931,000 fall i USA. 

Brotten som inkluderas i denna statistik var mord, våldtäkter, rån och överfall. Under 

1993 fortsatte denna trend. (Squires: 2000) 

 

Douglas Kellner (2008) säger att det inte minst efter skolskjutningen på Columbine 

High School i Littleton, Colorado år 1999 höjts röster för en mer rationell vapenlag i 

USA. Han anser att det krävs striktare vapenlagar för att råda bukt på problemen kring 

skjutningar och inhemsk terrorism. Vidare lyfter Kellner (2008) fram flera förslag som 

han tror kan vara skillnaden mellan liv och död. Det kan exempelvis handla om att 

tillämpa strängare vapenkontroller av köpta vapen och utveckling av bättre 

informationsdelning bland polisen, juridiska institutioner och hälsoinstanser. Även att 

stänga till “kryphålet” vad gäller det faktum att vapen kan bli köpta utan några 

bakgrundskontroller lyfter Kellner (2008) fram som ett exempel. 

 

Grunden i att tillämpa vapenkontroller för att minska våld och brott bottnar i att ägandet 

av vapen påverkar våldet och antalet brott (Kleck: 2009). Men under åren har forskning 

visat olika resultat på vapenlagens effekt. John R. Lott (2010) hävdar i sin forskning att 

det ökande antalet av vapentillstånd leder till ett lägre antal våldsbrott. Detta bygger 

Lott bland annat på tre argument. 

 

Lott (2010) säger att vapen har en avskräckande effekt och ger bland annat konkreta 

exempel på riktiga händelser där vapen har avskräckt från att begå ett brott. Han 

hänvisar bland annat till ett förhör där en person säger att han och en kompanjon skulle 

råna taxiförare eller langare, något de inte fullföljde då dessa ofta har vapen på sig. 

Vidare hävdar Lott att vapen kan öka jämlikheten mellan könen i samhället. Det är 
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bättre för samhället med en kvinna med ett vapen, snarare än en man med ett vapen, 

detta då kvinnan oftare drabbas av våldsbrott än mannen. Ett tredje argument som Lott 

(2010) lyfter fram är att han anser att utbildning i vapenhantering, väntetider vid köp av 

vapen och bakgrundskontroll endast har en liten eller ingen effekt alls på antalet 

våldsbrott. John R. Lott har kritiserats, men hans forskning har varit en stor del i 

vapendebatten i USA.  

 

Kleck et. al (2016) ställer sig frågan om vapenkontroll minskar våldet. Genom att 

analysera data från amerikanska städer med en population på minst 25,000 invånare, 

undersökte de effekten av bland annat 19 olika typer av vapenlagar och äganderätten av 

vapen. Resultatet visade att lagarna generellt sett inte visade någon betydande effekt på 

våldsnivån. Ytterligare en forskning, som Hahn et. al (2005) genomfört, undersökte man 

effekten av lagar om utökad vapenkontroll. Följande lagar inkluderades i studien: 

förbud mot specifika skjutvapen eller ammunition, begränsningar av köp av skjutvapen, 

väntetid vid köp av skjutvapen, registrering av skjutvapen, vapenlicens, lagar som 

tillåter personer som klarar bakgrundskontroller att bära dolda vapen, förebyggande 

lagar riktat mot barn, nolltolerans av vapen i skolmiljö, samt olika kombinerade 

vapenlagar. Resultatet visade att studierna som undersöktes inte var tillräckliga för att 

kunna konstatera effekten av vapenlagar för att förebygga våld. Hahn et. al. drar 

slutsatsen att detta innebär att man inte kan konstatera lagarnas effekt. Vidare säger 

Hahn et. al (2005) att forskning av hög kvalitet krävs för att kunna undersöka om det 

finns något samband mellan vapenlagar och ett minskat våld. 

 

3 Tidigare forskning 
I följande avsnitt redovisar vi relevant tidigare forskning som gjorts inom 

brottsjournalistik och som vi anser vara viktig forskning i vår studie. Avsnittet inleds 

med Marie Demker och Göran Duus-Otterströms undersökning om det individuella 

brottet. Därefter följer Douglas Kellners forskning om skolskjutningar i USA. Avsnittet 

avslutas med Simon Lindgren och Ragnar Lundströms forskning om idealiska offer 

inom mediers offerrapportering.  

 

3.1 Det individuella brottet 
I det individuella brottet har Marie Demker och Göran Duus-Otterström (2011) 

undersökt hur gärningsmän, offer och brott framställts i svenska medier mellan år 1965-
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2005. Deras studie behandlar flera kända svenska brottsfall och deras upptäckter visar 

bland annat att journalistikens intresse att skriva om brottsoffret som individ har ökat. 

Det blir vanligare med detaljerade beskrivningar av känslor, tankar och upplevelsen av 

brottet.  

 

I Demker och Duus-Otterströms (2011) studie står begreppsparet exkluderande och 

inkluderande berättelser i centrum. I sin analys ställde de sig frågan om offret, 

gärningsmannen och brottet i sig gestaltades i exkluderande eller inkluderande termer. 

Inkluderande berättelser känns igen av termer och ord som placerar objekt eller 

händelser i relation till ett typ av skrivande och läsande “vi”. Om handlingar beskrivs 

som olyckshändelser så blir det något som kan hända de flesta, det vill säga en av “oss”. 

Om en person gestaltas inkluderande så är det inte personens medvetna agerande som 

skapar brottet, utan snarare situationen och omständigheterna. Det innebär alltså att 

situationen formar personens intentioner. 

 

Exkluderande berättelser görs tydliga genom termer, ord och begrepp som sätter objekt 

eller händelser utanför “oss”. Händelser och personer som beskrivs genom en 

exkluderande berättelse kan klassificeras som utesluten från det förväntade och 

normala. I den exkluderande gestaltningen är det individen som formar situationen. Då 

beskrivs brottet som att både offer och gärningsman har en tydlig medverkan och att 

personernas egenskaper och handlingar skapar brottet. (Demker & Duus-Otterström: 

2011) 

 

I analysschemat som Demker och Duus-Otterström (2011) använde sig av, innebär en 

inkluderande syn av gärningsmannen att denne är en vanlig person, men som på grund 

av omständigheter som exempelvis missbruk eller panik begår brottet. Den 

exkluderande synen å andra sidan innebär att gärningsmannen framstår som en ovanlig 

person vars asocialitet eller perversitet driver honom till att begå brott. Han framställs 

antingen som en psykopat, en oförklarlig gåta, ett hot mot samhället, alternativt som en 

galen, psykotisk eller schizofren individ. I och med att studien visar att offer idag får 

större uppmärksamhet i journalistiken så uppstår en personifiering där individer står mer 

i fokus. (Demker & Duus-Otterström: 2011) 
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Studiens resultat visar att det i princip inte finns en exkluderande och avståndstagande 

syn av offer utan att framställningen av offer idag är inkluderande och bjuder in till 

identifikation. Journalistiken berättar om offer med sympati och på ett skuldbefriande 

sätt. Brottet gestaltas idag som ett yttre hot mot samhället och därmed på ett mer 

exkluderande sätt än tidigare. Eftersom denna studie berättar om hur gärningsmän och 

offer skildras i dagens journalistik är resultatet högst intressant för vår undersökning, 

detta då vi ska undersöka hur samma aktörer gestaltas i ett enskilt fall. Våra frågor till 

texten, som finnes i vårt metodavsnitt, ingår dessutom exkluderande och inkluderande 

gestaltningar. 

 
3.2 Guys and Guns Amok 
Douglas Kellner (2008) skriver i boken Guys and Guns Amok om skolskjutningar och 

mediers arbete kring händelserna. Han talar om “The Epidemic of School Shootings” 

där det under 1990-talet rådde en slags epidemi av skolskjutningar. Gärningsmän som 

begick likartade brott som massmördare och terrorister, gestaltades på ett sensationellt 

vis. I boken beskriver Kellner (2008) vidare om forskning kring skolskjutningar och hur 

gärningsmän beskrivs på ett sätt som gör att de framställs som “kändisar” i media. Detta 

“fenomen” blev stort under 1970-talet, men det finns tidigare exempel där medier har 

gjort kändisar av seriemördare, politiska mördare och skolskjutare. TV-apparatens 

utveckling och tabloidiseringen av mediekulturen kan ha bidragit till att 

gärningsmannen hamnar i fokus under rapporteringen. Kellner (2008) menar att denna 

nya mediekultur, att gärningsmän blir “kändisar”, kan vara en bidragande orsak och en 

inspiration till att begå ett attentat.  

 

I en era av ”mediespektakel”, där medier har stora möjligheter att påverka det som 

nyhetskonsumenten ser och hör, är våld och terror ett sätt att få största möjliga 

medieövervakning och därmed uppnå kändisskap. Likaså i en tid där händelser 

rapporteras om dygnet runt på TV och internet, och där vissa personer numera blir 

kända på internet via exempelvis Facebook och Youtube, anses våld och terror vara ett 

snabbt sätt att uppnå liknande kändisskap. (Kellner: 2008) 

 

Douglas Kellner (2008) undersöker som ett exempel rapporteringen av skolskjutningen 

i Columbine år 1999 där två elever, Eric Harris och Dylan Klebold, gick in med vapen 

på sin skola och dödade 13 personer – inklusive sig själva. Händelsen klassades som 

den blodigaste skolskjutningen i USA:s historia och fick stor spridning i medier jämfört 
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med många andra skjutningar. Det var ett intensivt mediefokus, rapportering dygnet 

runt och en dramatisering som byggde på närhet. Det rapporterades om nödsamtal, 

bilder på poliser som bar ut överlevande och uppgifter om mördade lärare och 

gärningsmän som begått självmord. Kellner (2008) beskriver hur medierna i ett tidigt 

stadium av händelsen använde sig av snedvridningar och myter för att beskriva 

gärningsmännen och deras motiv. En teori var att gärningsmännen var mobbade och 

ville hämnas, men där de som pekades ut som mobbare inte ens fanns på plats på skolan 

vid tillfället. En av de dödade var afroamerikan, vilket gjorde att medierna började 

spekulera kring gärningsmän med rasistiskt motiv. Attentatet ägde rum den 20:e april 

och det började då spekuleras kring nazism då detta datum är Adolf Hitlers födelsedag. 

En annan uppgift som rapporterades om var att de båda gärningsmännen var 

homosexuella och att det skulle handla om en hämndaktion, när en av gärningsmännen i 

själva verket hade en flickvän som hjälpt till att köpa de vapen som användes vid 

attentatet. Ytterligare en uppgift handlade om att ett offer skulle fått frågan från 

gärningsmännen om hon trodde på gud. När hon svarade jakande blev hon skjuten. 

(Kellner: 2008) 

 

Denna forskning är intressant i vår studie då vi ska undersöka hur journalistiken väljer 

att gestalta en gärningsman och om porträttering av denne är en del av mediernas försök 

att få svar på det oförklarliga. I Douglas Kellners exempel med rapporteringen av 

skolskjutningen i Columbine försöker medierna att ta reda på motivet till attentatet 

genom att i ett tidigt stadium redogöra för olika hypoteser och måla upp 

gärningsmännen på olika sätt. Syftet med detta blir att medierna vill försöka svara på en 

fråga som är omöjlig att besvara. Med detta som bakgrund, är det därför intressant att i 

vårt fall undersöka om Aftonbladet arbetar på ett liknande sätt. Motivet till Las Vegas-

skjutningen är alltjämt okänt, och det är då intressant att undersöka om gestaltningen 

och porträtteringen av gärningsmannen är ett sätt för medierna att bringa klarhet i fallet 

och motivet. 

 

3.3 Ideala offer, och andra 
Simon Lindgren och Ragnar Lundström (2010) har i boken Ideala offer, och andra 

undersökt hur brottsoffer framställts i svenska medier mellan 1995-2008 med hjälp av 

Nils Christies teori om det idealiska offret. De betonar kopplingen mellan offer och 

förövare. Ett brottsoffer blir ett offer genom en förövare och dennes handlingar. Det 
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innebär att hur en gärningsman beskrivs, tolkas och analyseras, även skapar ett offer. 

Lindgren och Lundström (2010) säger att denna relation mellan de båda parterna är 

rimlig, då man bör förhålla sig till båda sidor för att förstå ett brott. 

 

I sin undersökning kommer de fram till flera slutsatser, bland annat att 

offerrapporteringen ofta präglas av intimisering, emotionalisering och 

sensationalisering. De brottstyper som var mest framträdande i rapporteringen i 

undersökningen var mord, misshandel, sexualbrott samt rån och stöld. Ytterligare en 

slutsats som redovisas är att familj, anhöriga och vänner står för centrala delar av 

offerrapporteringen. Brottsdrabbade beskrivs ofta som en del av ett socialt kollektiv. I 

sin analys kan Lindgren och Lundström (2010) även konstatera att det i många fall är 

brottsoffren som är i fokus, snarare än den polisiära och juridiska hanteringen i fallet. 

 

Förövaren framställs ofta som avvikande och urskiljaktig. De är främmande i 

förhållande till majoriteten av samhället. Lindgren och Lundström (2010) säger att 

brottsrapporteringen i allmänhet präglas av en “framställning av samhället där symboler 

för externa förhållanden och identiteter framställs som farliga och hotfulla” (Lindgren & 

Lundström: 2010, s. 108). När händelser beskrivs i brottsrapporteringen, framförallt 

berättelser som präglas av det svårbegripliga och det otydliga, tenderar rapporteringen 

att skapa en förövare som exkluderas och offer som inkluderas. (Lindgren & 

Lundström: 2010) 

 

Lindgren och Lundström (2010) menar att mediernas framställning av offer rent 

generellt följer ett bestämt mönster. De talar om de brottsdrabbades berättelser som 

sedelärande, där berättelserna lär läsaren hur man ska reagera och agera. Berättelserna 

blir någon form av mall för läsaren som visar det “normala”. Brottsoffer som inte 

stämmer överens med detta anses istället vara svårare att ta till sig. Oftast består en 

offerberättelse av tre steg: en inledande harmonisk del, en konflikt och slutligen en 

bearbetning. Detta kan leda till att läsaren får en bild av offret som positiv och 

harmonisk, men som sedermera hamnar i en situation som präglas av hjälplöshet och 

trauma. Målet med sådana berättelser är att läsaren och publiken ska få en känslomässig 

reaktion och dela offrens känslor. Den sociala sammanhållningen mellan publiken och 

offret stärks (Lindgren & Lundström: 2010). Slutligen kommer Lindgren och 

Lundström också fram till att de vanligaste offer som framställs i medierna är “vanliga” 
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kvinnor i åldrarna 25-50 år, medan män som offer är underrepresenterade. Anledningen 

till detta kan vara att det råder svårigheter rent socialt och kulturellt att ge män en 

offerstatus. Offer som tillhör mindre sociala grupper och minoriteter förekommer 

mindre i rapporteringen enligt forskningen. 

 

4 Teori 
I detta avsnitt redogör vi för de teorier som vi kommer att tillämpa i vår studie. 

Avsnittet inleds med nyhetsvärderingsteorin och medielogik. Avsnittet avslutas med 

framingteorin och Nils Christies teori om det idealiska offret och den idealiska 

gärningsmannen som är en central del i vår studie. Teorierna är viktiga för att kunna 

besvara våra huvudfrågeställningar och uppfylla studiens syfte om att addera ytterligare 

kunskap inom forskningen om brottsjournalistik som skildrar offer och gärningsmän. 

 

4.1 Nyhetsvärderingsteorin 
Jesper Strömbäck (2015) säger att människor är beroende av journalistiken för att få 

information som inte är en del av den egna vardagen. Det innebär att journalistiken har 

en alldeles särskild makt. Nyhetsvärderingsteorin handlar om att urskilja beståndsdelar 

som gör att händelser väljs ut som potentiella nyheter enligt mediernas värderingar. 

Jackie Harrison (2006) menar att det är journalisterna själva som bedömer vilka 

händelser som är värda att rapportera om. Det finns olika förklaringar till en händelses 

nyhetsvärde som bygger på en rad olika faktorer. Johan Galtung och Mari Ruge (1965) 

skrev ett paper där de kritiserade den norska pressens rapportering av tre större kriser 

och därefter gav förslag på tillvägagångssätt att rapportera om konflikter. I en del av 

processen svarade de på frågan hur händelser blir nyheter, vilket utmynnade i tolv 

faktorer som anses vara viktiga när nyheter ska väljas ut. Några av dessa faktorer var 

följande: 

Frekvens (en händelse som pågår under kort tid), tröskelvärde (händelser med stor 

intensitet), kontinuitet (en händelse som redan är en händelse), komposition (en 

händelse som passar in i det specifika mediets utbud). Utöver dessa punkter inkluderas 

även faktorerna, det oväntade, elitnationer, enskilda personer och negativitet. Dessa 

faktorer är viktiga och används än idag i forskning om nyhetsvärdering. Harcup och 

O’Neill (2009) skriver om en undersökning som de genomförde år 2001, vars syfte var 

att undersöka om Galtung och Ruge’s modell fortfarande var aktuell. Resultatet visade 

att faktorerna till viss del fortfarande var gällande. 
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Yvonne Jewkes (2015) skriver om nyhetsvärderingen kopplat till nyheter om brott. Hon 

säger att dessa typer av nyheter inte minst utformas/vinklas för att underhålla läsaren. 

Mediernas bild är inte verkligheten, utan snarare deras version av den. Vidare säger 

Jewkes (2015) att medier arbetar med att rama in händelser för att göra de mer attraktiva 

för läsaren. Detta görs bland annat genom ordval, ton och vilka visuella bilder som ska 

inkluderas i en berättelse. Jewkes (2015) lyfter fram tolv punkter som fungerar som 

strukturer och nyhetsvärden som formar en brottsnyhet. Några av dessa är följande: 

förenkling, individualism, risk, kön, närhet, våld eller konflikt och barn. 

 

Nyhetsvärderingsteorin är viktig att ha i åtanke under vår analys. Den hjälper oss att få 

en uppfattning om varför Aftonbladet väljer att lyfta vissa aspekter och faktorerna som 

lyfts fram av Jewkes samt Galtung och Ruge's kommer att spela en roll när vi ska 

undersöka Aftonbladets gestaltning av gärningsman och offer i Las Vegas-skjutningen. 

 

4.2 Medielogik 
Medielogik är ett begrepp som myntades av sociologen och professorn David Altheide 

tillsammans med Robert Snow. Altheide och Snows (1979) sätt att förstå medierna som 

en social kraft i samhället är att behandla dem som ett kommunikationsmedel med en 

helt egen logik. Därför blir det som kallas “media logic”, eller medielogik, ett sätt att se 

och tolka sociala frågor. Både medierna och publiken tillämpar alltså denna särskilda 

logik för att presentera och tolka olika fenomen. 

 

Altheide och Snow (1979) menar att medierna har haft effekter på människors sociala 

liv. I deras studie gör de en analys av sociala institutioner som omvandlats genom 

medier, detta för att bland annat visa hur mediernas perspektiv har påverkat stora delar 

av den gemensamma kunskap som vi delar. På grund av mediernas kraft och för att 

andra rättar sig efter dem så är medierna de mest framträdande institutionerna i det 

moderna samhället. (Altheide & Snow: 1979). 

 

När medierna tillämpar medielogiken så skapas ett ramverk som består i hur materialet 

är organiserat, stilen som det presenteras i, fokus på specifika egenskaper i beteende 

samt grammatiken. Altheide och Snow (1979) menar att mediernas logik ger mallen för 
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ett gemensamt “normaliserat” socialt liv i det moderna samhället. Det är tydligt 

eftersom samhället anpassar sig och agerar enligt medielogiken. 

 

Enligt McQuail (2010) syns medielogiken i en samling tydliga komponenter som är 

återkommande: anpassning, sensation, konflikt, spektakel, högt tempo, drama och 

action. Han menar att mediernas logik handlar om att prioritera form före innehåll och 

konflikt framför målet om att vara informerande eller att förmedla djupare mening. I vår 

studie kommer medielogiken ha en betydelse i hur vi tolkar och analyserar för att se om 

den är framträdande i Aftonbladets gestaltning av offer och gärningsman i Las Vegas-

skjutningen. 

 

4.3 Framingteorin 
När medierna producerar nyheter så tillämpar de, förutom medielogiken, också något 

som kallas framing. Framing betyder direkt översatt inramning eller ramar, något som 

det även kommer att kallas för i denna studie. Altheide och Snow (1979) skriver om 

medielogik som ett sätt för journalister att uppfatta och tolka samhälleliga 

angelägenheter för att sedan kunna producera nyheter. Baldwin Van Gorp (2010) 

beskriver inramningar som att journalister använder sin uppfattade verklighet och 

avgränsar den på olika sätt för att platsa i en nyhetstext. Vi anser därför också att 

medielogiken har en given relation till inramningen av en händelse. 

Inramning innebär enligt Robert Entman (1993) att en kommunikationskälla redogör 

och definierar ett ämne genom att låta specifik information framträda tydligare, vara 

mer minnesvärd och meningsfull för publiken. Texter kan få viss information mer 

framträdande genom exempelvis upprepning, placering eller genom att förknippa dem 

med kulturellt bekanta symboler. En ram avgör alltså om människor märker av, hur de 

kommer ihåg information och även hur de sedan utvärderar och väljer att agera på det. 

Journalister framhäver eller förminskar alltså vissa aspekter. Detta förhindrar många 

nyhetskonsumenter att göra en balanserad bedömning av en situation och får därmed en 

ensidig syn på händelser (Entman: 1993). Det sätt som medier väljer att rama in 

händelser och ämnen på influerar opinionen. Entman (1993) poängterar dock att även 

om en inramning påverkar läsaren, så är det inte säkert att den påverkar alla läsare.  

Det finns tre steg när det gäller inramning. Dessa steg kallas för frame-building, frame-

setting och the consequences of framing. I denna studie kommer tillämpningen av 
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framingteorin att kretsa kring frame-building. Frame-building handlar om de faktorer 

som influerar de strukturella egenskaperna i olika ramar. I just vår studie handlar det 

bland annat om ramar som innefattar Nils Christies teori om det idealiska offret och den 

idealiska gärningsmannen när vi undersöker Aftonbladets rapportering av Las Vegas-

skjutningen. 

Genom att tillämpa framingteorin kan vi identifiera ramar för att undersöka vad 

Aftonbladet erbjuder för bild av Las Vegas-skjutningens gärningsman och offer till 

läsaren. På så sätt kan vi undersöka vilken information som medierna väljer att 

framhäva och hur de gör det.  

Framingteorin kommer även att vara relevant i vår studie för att att hjälpa oss identifiera 

vad Aftonbladet lyfter fram för potentiella motiv och orsaker till Stephen Paddocks dåd. 

Eftersom motivet är okänt när denna studie genomförs, och en av journalistikens roller 

är att informera, så är det intressant att undersöka hur Aftonbladet informerar om något 

de är ovetandes om. Eftersom inramningar visar vilken information som synliggörs i 

artiklarna, kommer dessa att hjälpa oss identifiera vad Aftonbladet erbjuder för bild av 

motivet eller orsaken bakom dådet. 

På samma sätt kommer ramar att vara användbara när vi undersöker vad för information 

som Aftonbladet framhäver om Stephen Paddock och offren. Det handlar då om vad 

som betonas när gärningsman och offer gestaltas, såsom egenskaper, känslor och 

handlingar. Det är även intressant att undersöka vad som lyfts fram i artiklarna och vad 

det säger om mediernas logik och roll som informationsförmedlare. Med inramningar 

kan vi nämligen förstå både hur information förmedlas genom språk men också vad det 

finns för dolt budskap mellan raderna (Van Gorp: 2010). Vi kommer alltså kunna 

undersöka vad Aftonbladet medvetet och undermedvetet vill förmedla genom sin 

gestaltning av offer och gärningsman i nyhetsartiklarna, när vi senare presenterar vår 

analys och slutsats. Med framingteorin kan vi få en uppfattning om hur Aftonbladet 

tänker när de ska rapportera om ett brott som masskjutningen i Las Vegas. 

 

4.4 Det idealiska offret och den idealiska gärningsmannen 
Nils Christie (2001) skriver att en person eller kategori av individer som enklast uppnår 

en legitim status som offer när de utsätts för brott blir ett “idealiskt offer”. Det idealiska 

offret syftar alltså inte till den kategori personer som löper störst risk att bli offer eller 



  

14 

som ser sig själva som offer, utan till personer som enklast uppnår en offerstatus när det 

gäller brottsfall. 

Enligt Christie (2001) har det idealiska offret fem egenskaper: 

 

 1. Offret är svagt. 

 2. Offret är upptaget med ett respektabelt projekt. 

 3. Offret är på en plats som denne inte kan klandras för att vara på. 

 4. Gärningsmannen är stor och ond. 

 5. Gärningsmannen är okänd och har ingen personlig relation till offret. 

 

Idealiska offer både skapar och behöver idealiska gärningsmän. Ju mer idealiskt ett 

offer är, desto mer idealisk blir gärningsmannen. Rollerna är bundna till varandra och 

fungerar på samma sätt åt motsatt håll, det vill säga om en gärningsman är mer idealisk 

så blir också offret mer idealiskt.  

 

Den idealiska gärningsmannen är olikt offret och om rollerna flyter ihop så blir det icke-

idealiska offer och icke-idealiska gärningsmän. Offret är vitt i jämförelse med 

gärningsmannen som är svart i moralisk synvinkel. Den idealiska gärningsmannen är 

farlig, kommer långt bortifrån och är en människa som nästintill inte är en människa. Ju 

mer främmande han är och ju mindre mänsklig han är, desto mer idealisk är han. 

 

Teorin om den idealiska gärningsmannen och det idealiska offret kommer att vara 

central i vår undersökning då vi anser att den är relevant i förhållande till våra 

frågeställningar och nyhetshändelsen. Teorin kommer att hjälpa oss att uppfatta vad för 

bild som Aftonbladet erbjuder läsaren i sin gestaltning av gärningsman och offer i sin 

rapportering.  

 
5 Metod 
I följande avsnitt presenterar vi kvalitativ framinganalys som är vår metod i analysen av 

det empiriska materialet. Vi kommer även att redogöra för materialet som analyserats i 

studien. Avsnittet avslutas med metodkritik där vi presenterar våra kritiska reflektioner 

samt tillförlitligheten i undersökningen. 
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5.1 Kvalitativ metod 
I vår studie har vi tillämpat en kvalitativ framinganalys. Kvalitativa metoder handlar om 

karaktärisering, det vill säga “egenskaper eller framträdande drag hos ett fenomen” 

(Repstad: 2007, s. 13). Texten är i mångt och mycket den centrala delen i en kvalitativ 

metod och man bör som forskare arbeta nära och direkt gentemot det material som man 

studerar. Under en analys kan det dyka upp diverse hinder eller andra faktorer som 

påverkar analysen av ett material. Med en kvalitativ metod är det enklare att hantera en 

sådan situation, jämfört med om man hade tillämpat en kvantitativ metod, där det inte 

rekommenderas att man ändrar i sitt kodschema under processen. Den kvalitativa 

metoden är därmed mer flexibel, i det avseendet att man kan ändra utgångspunkten 

under processen. Dessutom gör en kvalitativ metod att det blir lättare att få en god 

överblick och en direkt förståelse över ett konkret förlopp. (Repstad: 2007) Den 

kvalitativa metoden är således mer djupgående än en kvantitativ metod, och den 

kvalitativa metoden lämpar sig bättre för att svara på våra frågeställningar. 

 
5.2 Framinganalys 
I vår studie har vi tillämpat en framinganalys när vi undersökt vårt empiriska material. 

En framinganalys bygger på Robert Entmans tidigare nämnda framingteori och Baldwin 

Van Gorps fyrastegsprocess i en framinganalys.  

Entman (1993) beskriver frames, eller ramar, som de aspekter i en händelse som lyfts 

fram och blir mer framträdande i en text. Detta görs på ett sätt som då främjar ett 

problem, en tolkning och hanteringen av ett objekt, i vårt fall en nyhetstext. 

Framinganalys som metod är relevant att tillämpa för att identifiera och undersöka 

inramningar som beskriver journalisternas sätt att på ett medvetet eller omedvetet sätt 

framhäva en viss information och göra den mer framträdande i nyhetstexten. (Entman: 

1993) 

En framinganalys kan huvudsakligen genomföras på två olika tillvägagångssätt. De 

kallas för induktiv fas respektive deduktiv fas. I denna studie har vi tillämpat den 

induktiva fasen, vilket innebär att ramarna som identifieras framträder under själva 

analysprocessen. Detta till skillnad från en deduktiv fas där ramarna bestämts på 

förhand innan analysprocessen. (de Vreese: 2005) 

Våra fynd i analysen har framställts till det som Baldwin Van Gorp (2010) kallar för 

frame packages. Varje ram består av ett frame package, vilket innebär en viss 
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uppsättning av komponenter som är baserade i framing devices och reasoning devices. 

Framing devices är specifika språkliga strukturer som är de mest tydliga och 

framträdande delarna i en text. Dessa fungerar som direkta indikatorer för en viss frame. 

Gamson och Modigliani (1989) ger några exempel på olika framing devices: metaforer, 

(det vill säga historiska exempel som man tar lärdom av), slagord och skildringar. 

Baldwin Van Gorp (2010) ger ytterligare exempel på vad som kategoriseras som 

framing devices: teman, typer av aktörer, handlingar och omgivningar, kontraster, 

kvantifieringar, ordval, attraktion. Med attraktion menas det emotionella, logiska och 

etiska som alla bidrar till den berättande och retoriska strukturen av en text. Analysen av 

dessa framing devices leder senare till de dolda aspekterna av texten, som kallas för 

reasoning devices. Den största skillnaden mellan dessa två är att reasoning devices inte 

behöver ingå i ett tydligt förmedlat budskap på samma sätt som framing devices gör. 

För att se om ett “frame-package” är välgrundat så menar Baldwin Van Gorp (2010) att 

det måste finnas en omfattande mängd med framing- och reasoning devices. Om detta 

går att uppnå så är en ram helt motiverad.  

Baldwin Van Gorps (2010) process för att analysera bygger på fyra steg. Första steget är 

att samla in det material som ska undersökas. Hur vår process gick till redovisar vi i 

avsnittet Material och urval. Van Gorp säger att insamlingen av material inte ska 

begränsas till enbart nyhetstexter, då inramningar förekommer i många olika typer av 

situationer och används i flera olika syften. I vårt fall var dock det insamlade materialet 

enbart nyhetstexter. Vi vill, baserat på vår frågeställning, besvara hur journalistiken 

gestaltar och eftersom att nyhetstexter är journalistikens sätt att kommunicera till läsare 

så är det nyhetstexter som kommer vara studiens grund. 

Andra steget i Van Gorps (2010) process är den så kallade öppna kodningen. Det går ut 

på att analysera en text utan något kodningsschema. Den viktigaste principen i detta 

steg enligt Van Gorp är att inte fokusera på vad nyhetstexten handlar om, utan snarare 

hur händelsen är berättad. När en journalist skapar en historia så gör den också val och 

det handlar alltså om vad journalisten väljer att berätta. I detta steg valde vi att läsa alla 

artiklar som vi valt ut i steg ett av processen och markerade gestaltningar som handlade 

om gärningsmannen och offren. Van Gorp (2010) säger att historier som bygger på 

fakta, där journalistens val och arbete begränsas till att enbart ta ställning om historien 

ska skrivas eller ej, mest troligt inte innehåller några ramar. Detta hade vi i åtanke när vi 

läste de utvalda artiklarna och uteslöt artiklar som enbart byggde på fakta och inte 

innehöll några gestaltningar. De gestaltningar av gärningsman och offer som vi ansåg 
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mest framträdande blev sedermera våra framing devices. Dessa framing devices 

undersökte vi sedan för att få fram reasoning devices, det vill säga de dolda aspekterna. 

I steg tre av processen genomförde vi en mer djupgående analys där potentiella ramar 

lokaliserades. I detta steg analyserade vi de texter som vi plockat ut från steg två som en 

hel text, och undersökte likheter, skillnader och kontraster (Van Gorp: 2010). I detta 

skede av processen säger Van Gorp att det är fördelaktigt att tillämpa litteratur, något 

man bör undvika under det andra steget då det kan hindra ett öppet sinne när man 

granskar texterna.  

När vi identifierat potentiella ramar var det dags för det fjärde och sista steget i 

processen där vi skapade framingmatriser. Med hjälp av dessa kunde vi på ett tydligt 

sätt sammanställa alla identifierade ramar och vilka devices som tillhörde respektive 

ram. Med våra teorier som grund analyserade vi därefter alla ramar. Hur hela processen 

gått till rent praktiskt finnes i avsnittet Analys. 

Sammanfattningsvis går metoden ut på att vi kommer att genomföra en framinganalys 

med hänsyn till nyhetsvärderingens olika faktorer som beskriver en händelses 

nyhetsvärde. Analysen kommer även ta hänsyn till medielogiken och inramningar som 

tillämpas när nyheter presenteras, samt Nils Christies kriterier för idealiska offer och 

gärningsmän. 

 

5.3 Material och urval 
 
5.3.1 Val av tidning 
Vi valde att utgå från en tidning som klassas som en av Sveriges största tidning. Valet 

föll på Aftonbladet då det är en tidning som når ut till en stor del av den svenska 

befolkningen. Aftonbladet definieras som en kvällstidning, en tidningstyp som har 

särskilda karaktärsdrag. Gripsrud (1992) beskriver kvällspress som sensationell och 

personifierande. Kvällspress föredrar även uppgifter som på något sätt är chockerande 

och uppgifter där individer som privatpersoner är i fokus (Gripsrud: 1992). Vidare säger 

Lindgren och Lundström (2010) att kvällspress oftast präglas av sensationalisering, 

emotionalisering och intimisering i sin offerrapportering. 
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5.3.2 Urval och avgränsningar 
I processen att välja ut artiklar att analysera gjorde vi sökningar med hjälp av verktyget 

mediearkivet Retriever. Vi inledde med att söka efter artiklar som innehöll orden “Las 

Vegas*” och avgränsade vår sökning till datumen 2017-10-01 till 2017-12-01. Vi valde 

det tidsspannet eftersom att händelsen ägde rum den första oktober och vi gjorde 

sökningen den första december. Vi ville således ta del av samtliga artiklar som 

publicerats från det att händelsen inträffade och fram till att vi genomförde sökningen i 

mediearkivet. Sökningen resulterade i totalt 273 träffar i tryckta- och webbaserade 

artiklar i Aftonbladet. Detta ansåg vi var en för stor mängd artiklar för vår undersökning 

och vi valde därför att specificera vår sökning ytterligare och lade till sökordet “Stephen 

Paddock*”. Detta ledde till 132 träffar. Eftersom vi fick ett mindre antal artiklar som 

beskrev offer så gjorde vi en sista sökning med sökorden “Las Vegas*” och “offer*” 

och fick då ytterligare tre träffar av tryckta artiklar. Av alla artiklar så handlade flera om 

Las Vegas-skjutningen, men vi upptäckte även att en del av artiklarna handlade om 

andra händelser där man enbart refererade till Las Vegas. Genom att utesluta fler 

artiklar kunde vi begränsa vårt urval ytterligare och det återstod då 65 artiklar. Vi valde 

då ut nyhetsartiklar som innehöll beskrivningar av Stephen Paddock och offer samt 

artiklar som var beskrivande och inte enbart baserade på fakta. Andra typer av texter, 

såsom krönikor ledare och dylikt valde vi att utesluta. Efter denna process fick vi ner 

urvalet till 19 artiklar om Stephen Paddock och offer. Dessa kvarvarande artiklar blev 

således det empiriska material som vår analys skulle utgå från. 

 

5.4 Frågor till texten 
För att undersöka gestaltningen av offren och Stephen Paddock i Aftonbladet har vi valt 

att bryta ner studiens huvudfrågeställningar till frågor som vi ställer till vårt empiriska 

material. Det utmynnade i sju delfrågor som följer nedan:  

 

 • Vilka egenskaper och känslor tillskriver Aftonbladet Stephen Paddock? 

Med “egenskaper” vill vi undersöka hur hans personlighetsdrag och karaktär beskrivs. 

Med “känslor” vill vi undersöka hur hans sinnestillstånd och inre stämning beskrivs. 

Dessa punkter anser vi är relevanta i förhållande till det som Nils Christies teori och den  

tidigare forskningen beskriver vad gäller känslor och egenskaper hos en idealisk 

gärningsman. 
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 • Vilka egenskaper och känslor tillskriver Aftonbladet offren? 

Med “egenskaper” vill vi undersöka hur offrens personlighetsdrag och karaktär 

beskrivs. Med “känslor” vill vi undersöka hur deras sinnestillstånd beskrivs, men även 

hur offrens inre- och gemensamma stämning beskrivs. Frågan är ställd med avseende att 

se hur idealiskt offren gestaltas när det gäller deras olika personligheter. 

 

 • Hur gestaltar Aftonbladet Stephen Paddocks handlingar? 

Med “handlingar” så syftar vi på Stephen Paddocks agerande och hur hans beteende 

framställs. Ett brott som begås är en handling och är därför en viktig del i 

undersökningen om vad för bild som Aftonbladet erbjuder av Stephen Paddock. 

Handlingar säger ofta något om vem personen är utan att ordagrant beskriva en 

personlighet. 

 

 • Hur gestaltar Aftonbladet offrens handlingar?  

Med “handlingar” syftar vi på hur offrens agerande och beteende framställs. Vad säger 

offrens handlingar om vilka de är och hur är handlingarna i förhållande till teorin om det 

idealiska offret? 

 

 • Vad för likheter och skillnader framställs mellan offer och Stephen 

Paddock i Aftonbladet? 

Offer och gärningsman ska vara olika varandra för att bli mer idealiska enligt Christie 

(2001). Hur ser Paddock och offrens skillnader ut och framhävs likheter mellan dem i 

Aftonbladet? Hur ser dessa ut i sådana fall? 

 

 • Vilka motiv och orsaker till Stephen Paddocks handlingar förekommer i 

Aftonbladet? 

Vilka orsaker till Paddocks agerande lyfts fram i Aftonbladet? En gärningsmans orsak 

eller motiv till brottet brukar enligt Demker och Duus-Otterström (2011) gestaltas som 

två saker: Antingen som att den kriminella handlingen utlöses inifrån hans egna psyke 

eller att brottet begås på grund av att han påverkas av något utomstående. Syns detta i 

Aftonbladets gestaltning av Paddock och vad berättar det om honom? 
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 • Gestaltas Stephen Paddock och offer med inkluderande eller exkluderande 

beskrivningar i Aftonbladet? 

Som en förlängning av Nils Christies teori så använder vi oss av begreppsparet 

exkluderande och inkluderande i vår analys, likt det som Demker och Duus-Otterström 

(2011) gjorde i sin studie. Med frågan avser vi att undersöka om Paddock och offren 

gestaltas i exkluderande eller inkluderande termer. Är de innanför eller utanför ett 

gemensamt “vi” i artiklarna? Inkluderande eller exkluderande gestaltningar görs 

nämligen tydligt genom termer, ord och begrepp som sätter personer innanför eller 

utanför “oss” (Demker och Duus-Otterström: 2011). 

 

5.5 Metodkritik 
I vår studie har vi tillämpat en kvalitativ framinganalys. Enligt Repstad (2007) går 

kvalitativ metod på djupet och inte på bredden. Det innebär att man med en kvalitativ 

metod analyserar på ett sätt som gör det svårt att få en helhet som är större än i det 

studerade materialet. Enligt Van Gorp (2010) betyder kvalitativ metod i grund och 

botten att man använder sina egna förförståelser och associationer när man tolkar sitt 

material. Ekström & Larsson (2010) menar att detta kan försvaga giltigheten och 

tillförlitligheten i en studie. Då vi är två personer som utfört analysen, riskerade vi 

också att tolka begrepp och annat innehåll i materialet olika. En kvalitativ analys 

riskerar att säga mer om de värderingar som forskarna har, snarare än textens. Repstad 

(2007) säger att detta kan förebyggas genom att flera personer analyserar materialet, 

men då bör dessa personer ha olika synsätt. Annars tenderar studien att gå i samma 

riktning som tidigare och de eventuella fördomarna förstärks. Med en kvantitativ metod 

hade vi dessutom kunnat få en annan helhetsbild av mediernas rapportering, då vi hade 

undersökt fler artiklar. Trots detta anser vi att en kvalitativ metod är att tillgå, något som 

vi motiverat i avsnittet Kvalitativ metod. 

 

Vetenskapen sätter höga krav på att forskaren bör kunna underbygga sina argument. Det 

är då denne, trots sin osaklighet, kan uppnå god validitet (giltighet) och reliabilitet 

(tillförlitlighet) (Ekström & Larsson: 2010). För att vi i vår studie skulle kunna stärka 

validiteten och reliabiliteten så tillämpade vi Baldwin Van Gorps fyrastegsprocess. Van 

Gorp skapade processen med ambition att försöka sudda ut subjektiviteten i en 

framinganalys. Genom att tillämpa denna fyrastegsprocess och redovisa och förklara 

processens systematiska tillvägagångssätt så detaljerat som möjligt, kan vi uppnå en hög 
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reliabilitet och validitet. Det innebär att vi konkret visar hur vi tänkte, hur vi gick 

tillväga i framinganalysen och redovisade studiens framingmatris. Van Gorp (2010) 

menar också att en öppen kodning av materialet uppnår en mer objektiv bild och därför 

tillämpade vi en öppen kodning i vår analys istället för att söka efter förutbestämda 

ramar. Van Gorp och Ekström & Larssons teorier var därför viktiga riktlinjer i vår 

analys. Vi kunde därmed förminska vår subjektivitet och potentiella skiljaktigheter 

gentemot varandras tolkningar. 

 

Enligt de Vreese (2005) så har induktiva framinganalyser i vissa sammanhang blivit 

kritiserade för att vara svåra att återskapa. Detta på grund av att tillvägagångssättet är 

beroende av litet material och man gör en mer öppen tolkning av materialet genom att 

använda icke-förutbestämda ramar. Om vi hade genomfört en deduktiv framinganalys 

så hade den möjligtvis varit enklare att återskapa, bland annat för att ramar är bestämda 

på förhand. Men på grund av det förutbestämda i en deduktiv analys så är det stor risk 

att missa ramar som annars går att se med en induktiv analys (de Vreese: 2005). Vi 

genomförde därför en induktiv analys då vi ansåg att det vara den lämpligaste och mer 

djupgående metoden att angripa vårt material på för att identifiera ramar. 

 

Ekström & Larsson (2010) menar att hållbarheten i en studie beror på hur du behandlar 

ditt material. Forskningsmässigt är det enligt Ekström & Larsson (2010) viktigt att det 

finns relevanta frågeställningar, noga genomtänkt urval, bra material och en god analys 

av materialet. Vi har även följt dessa riktlinjer noggrant för att de är en del i att 

validiteten och reliabiliteten ska hålla god kvalitet i vår undersökning. Dock har vi i vår 

urvalsprocess valt att endast inkludera artiklar med beskrivande karaktär. Detta gjorde 

att studien inte kunde erbjuda en helhetsbild av Aftonbladets rapportering. Vi var även 

medvetna om att studien möjliggjorde ytterligare dimensioner att behandla, såsom 

globalisering och domesticering. Vi valde dock att utesluta detta för att avgränsa 

studien. 

 

Vi är medvetna om att då vi delvis har utgått från webbpublicerade artiklar i vår studie, 

innebär det att texterna kan ha ändrats eller uppdaterats efter publicering. Vi har därför 

valt att utgå från det datum då artiklarna publicerades första gången. Vidare är 

bakgrundsavsnittet om händelsen enbart baserat på amerikansk medierapportering. Vi är 
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medvetna om att detta är mediernas version av verkligheten, och kan skilja sig från 

exempelvis polisens version. 

 

I vår studie har vi valt att utesluta bilder, bildtexter och faktarutor i det empiriska 

materialet. Hade vi valt att inkludera dessa faktorer, hade vårt resultat kunnat se 

annorlunda ut då det hade bidragit till en mer ingående analys av Aftonbladets 

rapportering av Las Vegas-skjutningen. Vi har dock valt att avgränsa till enbart 

nyhetstexter, detta för att begränsa studiens omfattning. 

 

5.6 Forskningsetiska överväganden 
Följande avsnitt redogör för de forskningsetiska överväganden som är viktiga att belysa 

i vår studie. 

 

Det ställs krav och förväntningar på dagens forskning. Lika mycket ställs det krav på 

forskaren själv. Bengt Gustafsson, Göran Hermerén och Bo Petersson (2005) säger att 

forskaren har ett ansvar gentemot samhället och det förväntas att forskaren gjort sitt 

yttersta för att få fram bästa möjliga resultat. 

Då vår studie inte inkluderar personer på ett direkt plan i form av informant, 

enkätundersökning eller dylikt så har vi inte lika mycket etik att ta ställning till. Men 

som forskare står vi inte utan skyldighet, utan har ett ansvar inte minst gentemot de 

personer som omnämns i det empiriska material som varit en del av den här studien. 

Gustafsson, Hermerén och Petersson (2005) nämner flera rekommendationer som man 

som forskare ska ta hänsyn till. En av dessa punkter är följande: 
 

 • Du skall inte bedriva din forskning på ett sådant sätt att andra människor 

kommer till skada. 
 

Med denna rekommendation i åtanke har vi två parter att ta hänsyn till: gärningsman 

och offer. Vi har valt att inte anonymisera Stephen Paddock när denne förekommer i vår 

analys. Detta för att medierna redan har offentliggjort hans identitet och namnet är vida 

känt. Rapporteringen av händelsen har överlag varit väldigt öppen, och vi anser att 

tillämpningen av den misstänkte gärningsmannens namn inte utgör någon ytterligare 

skada. Vad gäller offer har vi valt att inte censurera namn när dessa förekommer i det 

empiriska materialet, men vi har i övrigt valt att benämna offer som “offer” då deras 

namn inte är relevant för studien i övrigt.  
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6 Analys 
I detta avsnitt redovisar vi de ramar som vi har identifierat i vårt empiriska material. 

Dessa redovisas utifrån våra frågor till texten som innefattar två aktörer: 

gärningsmannen samt offer. Ramarna som identifierades var följande gällande Stephen 

Paddock: speltorsken, ondskan, den vanliga mannen, hjärnan bakom dådet, den 

avvikande samt Robbie Williams-fantasten. Ramarna som identifierades i 

rapporteringen av offer var följande: idyllen, skräcken, bearbetning, identifikation samt 

de goda offren. 

 
6.1 Stephen Paddock 
 

6.1.1 Speltorsken 
Douglas Kellner (2008) har i sin tidigare forskning undersökt amerikanska mediers 

rapportering av skolskjutningen på Columbine, där medierna genom snedvridningar och 

myter försökte beskriva gärningsmännen och deras motiv. Journalistikens försök att 

svara på frågan vad motivet till ett attentat är har vi identifierat i analysen av vårt 

empiriska material. En inramning som återkommer i flera artiklar är när Stephen 

Paddock gestaltas som en storspelare som låtit sitt spelande gå överstyr.  

 
Stephen Paddock var en frekvent besökare på Las Vegas casinon. Veckorna före dådet ska han 
ha spelat för omkring 10 000 dollar om dagen. Joe Lombardo uppger att massmördaren såg sig 
själv som en mycket framgångsrik spelare. (Aftonbladet, 2017-11-04, Paddock förlorade stora 
summor pengar kort före massakern) 
 

I citatet ovan erbjuder Aftonbladet en beskrivning av Stephen Paddock som en 

återkommande besökare på casino och han har då spenderat mycket pengar. Genom att 

kvantifiera och betona Paddocks spenderade pengar på spel, ger Aftonbladet bilden av 

att han spelade om avsevärt stora summor. Med hjälp av denna inramning försöker 

Aftonbladet, likt rapporteringen i Douglas Kellners forskning, att svara på frågan varför 

Stephen Paddock begick attentatet genom att beskriva hans spelande som en stor del av 

hans liv och framställa det som ett potentiellt motiv. 

 
I flera år ska Paddock dock ha förlorat stora summor pengar. Polisen utreder nu om hans 
ekonomiska problem kan ha fått honom att genomföra skjutningen.  
– I sitt eget huvud var han en stor spelare, men kontoutdragen visar att han var på väg i fel 
riktning, säger Joe Lombardo. (Aftonbladet, 2017-11-04, Paddock förlorade stora summor 
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pengar kort före massakern) 
 

I detta citat beskriver Aftonbladet att Stephen Paddocks spelande ledde till att han fick 

problem. Det erbjuder en bild av Stephen Paddock som en person som tappat kontrollen 

över sitt spelande. När Aftonbladet lyfter fram att Stephen Paddock “i sitt eget huvud” 

var en stor spelare, men att hans kontoutdrag visade något annat, erbjuder det en bild av 

honom som en person utan kontroll och utan verklighetsuppfattning. Vi tolkar det som 

ytterligare en faktor till att Aftonbladet beskriver spelandet som en potentiell orsak till 

att han genomförde dådet. 

 
Som mest spelade han fjorton timmar om dagen – enligt honom själv med skyhöga insatser. 

(Aftonbladet, 2017-10-09, Nya uppgifter om Las Vegas-skytten – satsade en miljon per kväll) 

 

Det finns flera exempel på beskrivningar av Stephen Paddock som en frekvent spelare, 

inte minst i exemplet ovan. Ordet “skyhöga” om insatserna är ett uttryck som 

Aftonbladet lyfter fram att Paddock använt själv. Det ger bilden av att Paddock 

rättfärdigar och förstår hur mycket pengar som han spelar för. När Aftonbladet lyfter 

fram detaljer om spelandet, framstår det som anmärkningsvärt och betydande i artikeln. 

Att han spelade fjorton timmar om dagen och dessutom spelade med skyhöga insatser, 

tolkar vi som en bild av ett spelande som gått överstyr och som sticker ut ur mängden 

för “vanligt” spelande. 

 
Vilket motiv han hade är fortfarande oklart men nu klarnar bilden allt mer om vem Paddock var. 

(Aftonbladet, 2017-10-09, Nya uppgifter om Las Vegas-skytten – satsade en miljon per kväll) 

 

Citatet ovan är en formulering som erbjuder läsaren en uppfattning om att mystiken 

kring Stephen Paddocks persona börjar klarna. Att bilden “men nu” börjar klarna, tolkar 

vi som en vändning som erbjuder bilden av att frågetecken har rätats ut till utropstecken. 

Citatet används i samband med rapporteringen om Stephen Paddocks spelande, vilket 

förstärker tolkningen att spelandet används av Aftonbladet som ett försök att svara på 

frågan vad motivet till attentatet var. 

 

Demker och Duus-Otterströms (2011) studie kommer fram till att om gärningsmannens 

upphov till brottet beskrivs som ett resultat av exempelvis panik eller missbruk, innebär 

det en inkluderande syn på gärningsmannen. I detta fallet kan Paddocks spelande liknas 
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vid ett missbruk som leder till masskjutningen och därför tolkar vi det som att 

Aftonbladet ger en mer inkluderande bild av Paddock i denna inramning. 

 
6.1.2 Ondskan 
Det finns flera exempel i det empiriska materialet där Stephen Paddock framställs som 

ond och kall i sitt handlande. I denna ram gestaltas hans tillvägagångssätt och utförande 

som handlingar som sker utan några hämningar. Ramen kan kopplas till Christies 

(2001) teori om det idealiska offret, där det krävs en gärningsman som är ond och stor 

för att offer ska kunna uppnå status som idealiskt offer. 

 
– Det han gjorde var diaboliskt. Han hade lagt ner mycket tid på att tänka ut hur han skulle gå 
tillväga, och hur han skulle dölja sina planer för andra. (Aftonbladet, 2017-11-04, Paddock 
förlorade stora summor pengar kort före massakern) 
 

Ordet “diaboliskt” stärker gestaltningen av Stephen Paddock och hans handling som 

djävulskt. Citatet tyder även på att handlingen inte var något som präglades av panik 

och desperation, utan att Paddock hade varit systematisk i sin planering som pågått 

under lång tid. Enligt Christie (2001) är den idealiska gärningsmannen knappt en 

människa. I exemplet ovan beskrivs han som diabolisk, vilket erbjuder läsaren en bild 

av en gärningsman som något annat än en människa. Det är en bild som är något av 

samma natur som en djävul. 

 
Smattrande salvor från ett automatgevär slår ner i folkmassan. Några sekunders tystnad uppstår 
medan skytten laddar om sitt vapen. Det börjar smattra igen. Gång på gång.  
- Det är fyrverkerier, det är fyrverkerier, säger en man i publiken på en mobilfilm från platsen.  
Men det är inte smällare. Gärningsmannen skjuter och skjuter. (Aftonbladet, 2017-10-03, “Vi 
sprang för våra liv”) 
 

Christie (2001) säger att en idealisk gärningsman inte liknar offret. De är varandras 

kontraster. Ur en moralisk synpunkt är den idealiska gärningsmannen ond, jämfört med 

det idealiska offret som är god. Vi tolkar att kontrasten mellan gärningsman och offer 

som ont respektive gott i denna inramning är påtaglig. Återigen gör sig det systematiska 

påmind när texten beskriver hur skytten laddar om vapnet för att skjuta ”gång på gång” 

ner mot en ovetandes publik. Folkmassan tar fel på skotten och tror att smattrandet är 

fyrverkeri. Detta erbjuder en bild av offren som svaga och utsatta, samtidigt som det 

erbjuder läsaren en bild av Stephen Paddock som kallblodig och omänsklig. Att 

systematiskt skjuta ner, ladda om, och skjuta igen är inte att anses som mänskligt, utan 

något som vi tolkar som kallt. Genom att Aftonbladet gestaltar händelsen i korta, 
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rytmiska meningar så intensifieras och sensationaliseras dessutom själva förloppet. Vi 

tolkar det som att Aftonbladet genom denna typ av skildring skapar en emotionell 

attraktion, där poängen är att läsaren ska känna sympati för offren och på så sätt 

förstärks Paddocks ondska ytterligare. Lindgren och Lundström (2010) säger i sin studie 

att känslor för offren ofta framkallas genom en emotionell attraktion i en text. 

 
Vid 22-tiden på söndagskvällen placerade han pekfingret mot avtryckaren på ett maskingevär 
och iscensatte blodbadet. (Aftonbladet, 2017-10-02, Trump: En handling av ren ondska) 
 

Aftonbladet gestaltar Stephen Paddocks handling som att han “iscensatte blodbadet”. 

Denna formulering är en metafor för vad som faktiskt utspelade sig. Att iscensätta är 

något som förknippas med en instruktör eller regissör och Paddock ges med det ordvalet 

makt över situationen. Han bestämmer hur förloppet ska utspela sig och konsekvensen 

blir ett blodbad. “Blodbadet” tolkar vi som ett ordval som attraherar på ett intensifierat 

och känslomässigt plan, där bilden av offrens gemensamma trauma skildras. 

Aftonbladet beskriver också början av masskjutningen genom att gestalta hur Paddock 

placerade “pekfingret mot avtryckaren på ett maskingevär”. Den formuleringen tolkar vi 

som en dramatisering av förloppet. 

 
Tendensen att hålla sina kallblodiga planer hemliga stämmer väl överens på Las Vegas-skytten 
Stephen C Paddock, 64. (Aftonbladet, 2017-11-17, Från barndom till massmord) 
 

Aftonbladet kallar Stephen Paddocks planer för kallblodiga. Detta erbjuder en bild av en 

helt oberörd och känslokall person som planerar inför attentatet. Flera exempel finns i 

Aftonbladets artiklar när de gestaltar Paddock som systematisk och kall inför sina 

handlingar: 

 
En papperslapp som hittades i massmördaren Stephen Paddock hotellrum innehåller uträkningar 
som skulle hjälpa honom att döda så många som möjligt. (Aftonbladet, 2017-10-08, Lapp visar 
Paddocks uträkningar inför dådet) 

 

I Aftonbladet beskrivs papperslappen som hittades på Paddocks hotellrum. Innehållet på 

lappen förklaras som uträkningar. Uträkningarna tolkar vi som kallblodiga när de sätts i 

förhållande till sin mening att “döda så många som möjligt”. Bilden av Paddock är att 

han är oberörd inför det faktum att han ska begå massmord. Vi tolkar att detta utdrag 

kan kopplas till Christies (2001) teori om det idealiska offret, nämligen att 

gärningsmannen inte har någon personlig koppling till offren när Aftonbladet lyfter 
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fram att han skulle “döda så många som möjligt”. Bilden av honom som ett ondskefullt 

hot förstärks ytterligare.  

 
Paddock hade förberett massakern genom att i flera omgångar släpa upp tio resväskor fyllda med 
totalt 23 skjutvapen på hotellrummet. Han hade också monterat upp flera kameror, bland  annat 
en kamera i en matvagn i korridoren. 
– Det fanns kameror utanför och inne i hotellrummet. Jag antar att han ville se om någon kom 
nära, säger Joe Lombardo. (Aftonbladet, 2017-10-03, Paddock hade monterat kameror innanför 
och utanför hotellrummet) 

 

Det förklaras att Paddock planerade dådet genom att han “släpade” upp resväskor och 

Aftonbladet lyfter sedan fram kvantiteten av väskor och vapen. Genom att lyfta fram 

kvantiteten så framstår det som att Paddock hade med sig en stor mängd vapen. Vidare 

skriver också Aftonbladet om Paddocks montering av kameror och om polisens 

spekulationer kring varför kamerorna monterades upp. Det erbjuder läsaren ytterligare 

en bild av Stephen Paddock som välplanerad i sitt agerande. Planerandet och hans mål 

att mörda så många som möjligt förstärks alltså när Aftonbladet på flera sätt beskriver i 

detalj hur han förberedde masskjutningen. Han gestaltas som en ondskefull och 

systematisk man med ett enda syfte: att mörda så många som möjligt. 

 

6.1.3 Den vanliga mannen 
I vissa artiklar fanns det exempel på en inramning där Aftonbladet gestaltar Stephen 

Paddock som en inkluderande gärningsman. Demker och Duus-Otterström (2011) säger 

att en inkluderande gärningsman är en vanlig person, men som på grund av yttre 

faktorer som till exempel missbruk eller panik, begår ett brott. Aftonbladet inkluderar 

Stephen Paddock i det avseendet att man lyfter fram sidor som personliggör honom.  

 
Stephen Paddock var 64 år gammal och bodde i ett bostadsområde för äldre i Mesquite i Nevada, 
där bekvämligheterna inkluderar golf, tennis och boccia. (Aftonbladet, 2017-10-03, 
Massmördaren ofta en ensamvarg) 
 

I citatet ovan betonar Aftonbladet flera harmlösa sidor hos Stephen Paddock. De lyfter 

fram delar ur hans vardag, exempelvis att han bodde i ett bostadsområde för äldre där 

golf, tennis och boccia är vanligt förekommande aktiviteter. Det erbjuder en bild av 

Stephen Paddock som “en av oss”. Denna inramning skiljer sig jämfört med vår tidigare 

nämnda ram, ondskan, där Stephen Paddock istället gestaltades som tydligt 

exkluderande. Att lyfta fram “oskyldiga” aktiviteter och levnadssätt erbjuder läsaren en 

bild av en individ som är inkluderande gentemot samhället. Gripsrud (1992) säger att 
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detta tillvägagångssätt är vanligt bland kvällspress, det vill säga att personifiera någon 

och göra individer till privatpersoner. 

 
- Han hade inte ens några parkeringsböter. Han var förmögen och tyckte om att spela 
videopoker. Han åkte på kryssningar och brukade skicka lådor med kakor till sin mor, säger Eric 
Paddock, enligt The Guardian. Stephen beskrivs som en lugn man, som aldrig tjänstgjort inom 
militären och inte led av psykiska besvär. (Aftonbladet, 2017-10-03, “Vi kan inte förstå”) 

 

Detta är ytterligare exempel på inramningen av Stephen Paddock som inkluderande och 

“en av oss”. I detta citat tolkar vi att Aftonbladet lyfter fram faktorer som är helt i 

motsats till masskjutningen. Att han “inte ens” har fått några parkeringsböter tolkar vi 

som att han inte är benägen att begå något typ av brott. Parkeringsböter är något som 

ligger väldigt långt bort från det attentat som han ska ha begått. Han framstår i denna 

inramning som en skötsam person som följer lagen. När Aftonbladet lyfter fram 

uppgifterna om att Stephen Paddock brukade skicka lådor med kakor till sin mor, 

erbjuder det läsaren en bild av en person som är omtänksam. Stephen Paddock är i 

denna inramning en person som bryr sig om personer i sin omgivning.  

 

Aftonbladet lyfter också fram att Paddock var förmögen, gillade videopoker och att han 

brukade åka på kryssningar. Denna bild av Paddock tolkar vi som en livsnjutare som har 

det gott ställt. Förmögenhet, videopoker och kryssningar - ingen av aktiviteterna som 

lyfts fram tolkar vi som svårigheter, utan snarare som bekvämligheter och njutning. 

 

Han beskrivs sedermera som en “lugn man”. Vi tolkar detta som att beskrivningen är 

ytterligare ett sätt att framställa Stephen Paddock som harmlös. Att han beskrivs som 

lugn erbjuder en bild av en man som inte har någon aggressivitet inom sig. Aftonbladet 

lyfter även fram det faktum att han aldrig tjänstgjort inom militären. Vi tolkar att denna 

beskrivning erbjuder en bild av att han inte förknippas med vapen, och kanske aldrig 

ens har varit i närheten av vapen. 

 

Inramningen gestaltar också Stephen Paddock som en person som inte led av psykiska 

besvär, till skillnad från andra inramningar där Aftonbladet klart och tydligt skriver att 

det var just psykiska åkommor som han styrdes av.  

 
Enligt Steve Wynn, som bland annat äger Mandalay Bay, drack Paddock knappt någon alkohol 
och hade den "oskyldigaste profil man kunde tänka sig”. (Aftonbladet, 2017-10-09, Nya 
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pusselbitar till bilden av massmördaren) 
 

I ovanstående citat framställs Stephen Paddock som en oskyldig person. Enligt Christie 

(2001) är gärningsmän som “flyter ihop” med offer att betrakta som icke-idealiska 

gärningsmän. Beskrivningen av Stephen Paddock som oskyldig gör att läsaren erbjuds 

en bild som liknar offren, som även de framställs som oskyldiga. Vi tolkar att Stephen 

Paddock i denna beskrivning “flyter ihop” med attentatets offer, och han tenderar då att 

bli en icke-idealisk gärningsman. 

 

Genomgående för denna ram är att när Stephen Paddock framstår som oskyldig, vänlig, 

laglydig och dylikt, är det endast familjemedlemmar och en hotellägare som 

Aftonbladet lyfter fram. I andra ramar där Paddock inte framställs på samma sätt, är det 

andra människor som inte kände honom på nära håll som Aftonbladet väljer som källor 

för att beskriva honom. 

 
6.1.4 Hjärnan bakom dådet 
I vår analys upptäckte vi en inramning där Stephen Paddocks hjärna och psyke 

framställs som den huvudsakligt skyldiga till Las Vegas-skjutningen och inte Paddock 

som person.  

 
– Kommer vi någonsin kunna veta säkert vad som fick hans hjärna att genomföra detta? frågar 
sig läkaren Paul S. Appelbaum i ett samtal med en reporter från nyhetsbyrån AP. (Aftonbladet, 
2017-10-29, Läkare ska undersöka massmördarens hjärna) 

 
Men mycket tyder på att Paddock hade allvarliga psykiska problem, som utvecklades till en 
psykos en kort tid före massmordet vid paradgatan "The Strip". (Aftonbladet, 2017-10-09, Nya 
pusselbitar till bilden av massmördaren) 

 

Demker och Duus-Otterström (2011) säger att när gärningsmän framställs som 

psykopater, några som är galna eller psykotiska, innebär det en exkluderande syn. I 

Aftonbladets gestaltning ser vi detta tydligt när de beskriver att Stephen Paddocks 

hjärna bokstavligen genomförde handlingen och att han utvecklade en psykos före 

skjutningen. Det finns flera tillfällen då Aftonbladet refererar till Paddocks hjärna som 

om den vore en egen individ. Vi tolkar detta som att personen Stephen Paddock var 

besatt och styrd av sin egen psykotiska hjärna och till följd innebär det att hans egen 

skyldighet förminskas.  
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Hjärnan är just nu på väg från Las Vegas till Stanforduniversitetet i Kalifornien. Enligt New 
York Times har universitetet fått order om att inte spara på några utgifter utan att genomföra 
undersökningen så grundligt man kan. Man tror att undersökningen kommer att ta ungefär en 
månad. (Aftonbladet, 2017-10-29, Läkare ska undersöka massmördarens hjärna) 

 

Även efter Stephen Paddocks död framställs hjärnan som en aktör som fortfarande kan 

dölja svar till orsaken bakom masskjutningen. I och med att hjärnans resa mellan Las 

Vegas och Stanforduniversitetet lyfts fram så framstår hjärnan som aktiv och viktig. Vi 

tolkar gestaltningen av hjärnan som den sista pusselbiten för att kunna lösa mysteriet av 

Stephen Paddocks motiv. När Aftonbladet skriver att man inte ska “spara på några 

utgifter” och att undersökningen kommer att “ta ungefär en månad” så erbjuds läsaren 

bilden av att hjärnan är en svår och tidskrävande gåta att lösa. Svårigheten och det 

tidskrävande i arbetet förstärks ytterligare när Aftonbladet väljer att lyfta fram 

Stanforduniversitetet, en plats som har vissa konnotationer som vi tolkar har med 

avancerad akademisk nivå att göra. Vi uppfattar att denna inramning till stora delar 

fokuserar på vilket motiv Stephen Paddock kan tänkas ha haft. Demker och Duus-

Otterström (2011) skriver att vissa gärningsmän i deras studie gestaltades som 

oförklarliga gåtor. Vi tolkar det som att det är hjärnan som framstår som en gåta i denna 

inramning och till följd av detta innebär det att hjärnan representerar själva 

gärningsmannen. 

 
Polisen hoppas att hjärnundersökningen ska hjälpa dem i utredningen om eventuella motiv, men 
läkarna tror inte att det kommer vara möjligt att ge några svar. (Aftonbladet, 2017-10-29, Läkare 
ska undersöka massmördarens hjärna) 

 

I detta utdrag erbjuder Aftonbladet en bild av att polisen har lagt stora delar av 

brottsutredningen i läkarnas händer, som själva inte tror att utredningen kan nå 

framgång genom hjärnundersökningen. Genom att skildra dessa auktoriteters åsikter, 

tolkar vi att hjärnundersökningen kan vara en hopplös del i utredningen av fallet och att 

polisen är hoppfull och läkarna är mer uppgivna. Överlag framställer Aftonbladet i 

denna inramning att hjärnan troligen varit orsaken till masskjutningen och att den även 

döljer svaret på ett motiv. 

 

6.1.5 Den avvikande 
I denna ram tolkar vi att Stephen Paddock gestaltas som avvikande gentemot sin 

omgivning och samhället. Paddock definieras ofta med hjälp av andras åsikter. Både 

genom människor som mött honom men också genom auktoriteter som utredande 
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poliser eller politiska ledare. Aftonbladet ger här bilden av att Paddock är en avvikande 

person. 

  
Grannarna beskriver honom som extremt avståndstagande och rentav aggressivt otrevlig 
(Aftonbladet, 2017-10-03, Massmördaren ofta en ensamvarg) 

 

Aftonbladet har i denna artikel valt att skriva vad Paddocks grannar tycker om honom. 

De använder ord som “avståndstagande” och “otrevlig” vilket gör att läsaren erbjuds en 

bild av att Paddock inte ville ha kontakt med andra. Genom att skriva både “extremt” 

och “aggressivt” så ges uppfattningen att han konstant och aktivt försökte undanhålla ett 

förhållande till människor i sin omgivning. 

 
I de intervjuer med personer som träffat Paddock före dådet beskrivs han som 
osammanhängande, reserverad, och asocial. (Aftonbladet, 2017-10-09, Nya pusselbitar till bilden 
av massmördaren) 

 

Detta utdrag från en artikel i Aftonbladet gestaltar också Stephen Paddock genom andra 

människors ögon som träffat honom. Människorna som Aftonbladet hänvisar till 

beskriver honom en tid före masskjutningen. Ordet “reserverad” är i samklang med det 

tidigare citatet där vi tolkar att Paddock uppträder sluten och tillbakadragen när han 

möter andra människor. Den exkluderande synen på en gärningsman framställs ofta 

enligt Demker och Duus-Otterström (2011) som en galen eller schizofren individ. När 

Aftonbladet i artikeln beskriver Paddock med egenskaper som “osammanhängande” så 

upplever vi att han framstår som rörig och förvirrad. Detta är personlighetsdrag som 

vanligtvis skulle kunna bero på att någon är oberäknelig. Beskrivningen av Paddocks 

egenskaper i denna inramning, tolkar vi att det påminner om det som Demker och Duus-

Otterströms (2011) studie upptäckte att exkluderande gärningsmän framställs med. 

Något som Demker och Duus-Otterström (2011) också skriver är att den exkluderande 

synen på gärningsmannen leder till framställningar där han drivs av en asocialitet. 

“Asocialitet” är ett ord som används för att beskriva personer som är fientliga eller 

avvikande från samhället. Vi tolkar det alltså som att Aftonbladet erbjuder bilden av att 

Paddock medvetet har försökt koppla bort sig från sin omvärld innan dådet. 
 
Han ska också ha tillbringat större delen av sin vakna tid på nätterna. Senast i juni fick Paddock 
medicinen utskriven. 
– Jag spelar hela natten, berättar han i protokollen enligt CNN och tillägger: "Jag sover på 
dagen". På frågan om Paddock någonsin besökte poolen på de hotell, där han ofta bodde gratis 
på grund av de stora summor han satsade på spel svarade han: 
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– Jag solar inte. (Aftonbladet, 2017-10-09, Nya pusselbitar till bilden av massmördaren) 
 

I citatet gestaltar Aftonbladet Stephen Paddock som en “nattuggla” där han lever sin 

vardag genom att spela för stora summor pengar hela nätterna. Stephen Paddocks 

isolering från omvärlden gestaltar Aftonbladet genom att skriva att han “sover på 

dagen”. När Stephen Paddock spelar hela natten och sover på dagarna, tolkar vi att 

Paddock gestaltas som att han inte följer samhällsnormen som innebär att människor är 

vakna på dagen, rör sig i solen och sover på natten. Därför stärks bilden av att han inte 

är en av “oss” och det leder läsaren in på gestaltningen av Paddock som en ensamvarg.  

 
Personer som begår masskjutningar är ofta ensamvargar som dragit sig undan före dådet, som 
föregåtts av en längre tids planering. Mycket tyder på att det stämmer in på Las Vegas-skytten 
Stephen Paddock som misstänks för USA:s dödligaste masskjutning i modern tid. (Aftonbladet, 
2017-10-03, Massmördaren ofta en ensamvarg) 

 

Nils Christie (2001) skriver att en idealisk gärningsman kommer långt bortifrån och är 

främmande. Eftersom Paddock innan dådet gestaltas av Aftonbladet som att han dragit 

sig undan, varit asocial, levt på natten och uppträtt avståndstagande så tolkar vi det som 

att denna inramning platsar inom Christies teori om den idealiska gärningsmannen. 

 

6.1.6 Robbie Williams-fantasten 
I en av artiklarna framhäver Aftonbladet korrelationer mellan masskjutningen i Las 

Vegas med Robbie Williams låt “Me and my monkey”. 
 

Robbie Williams låt – skrämmande lik masskjutningen i Las Vegas. (Aftonbladet, 2017-10-03, 
Robbie Williams låt – skrämmande lik masskjutningen i Las Vegas) 

 
I låten sjunger Robbie Williams om hur han och hans ”apa” åker till Las Vegas där de checkar in 
på hotellet Mandalay Bay, samma hotell som den misstänkte skytten Stephen Paddock bodde på 
(...) På hotellet tar Williams och apan hissen upp till våning 33. Paddock bodde på våningen 
under. (Aftonbladet, 2017-10-03, Robbie Williams låt – skrämmande lik masskjutningen i Las 
Vegas) 

 

Aftonbladet skriver aldrig om några bevis på att Paddock lyssnade på Robbie Williams 

låt, men ordvalen i artikeln och textens struktur tolkar vi har ett underliggande budskap 

som menar att låten inspirerade Paddock. Aftonbladet skriver att låten är “skrämmande 

lik” och innehåller “otäcka likheter”. Därefter beskrivs likheter mellan låten och 

Paddocks handlingar. Robbie Williams sjunger om samma hotell och befinner sig i 
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låten bara på våningen över den där Stephen Paddock befann sig under attentatet. 

Vidare lyfter Aftonbladet fram följande: 

 
Williams sjunger följande: 
“So I watched pay per view and polished my shoes and my gun, 
Me and my monkey, don’t point that gun at anyone” (Aftonbladet, 2017-10-03, Robbie Williams 
 låt – skrämmande lik masskjutningen i Las Vegas) 
 

Ovanstående utdrag lyfts fram i syfte att betona likheterna mellan låten och Stephen 

Paddocks handling. När Aftonbladets artikel lyfter fram dessa korrelationer framställs 

låten som en potentiell del av Paddocks motiv bakom dådet. Vi tolkar att läsaren erbjuds 

en bild av Paddock som en potentiell beundrare av Robbie Williams och låten i sig. 

Aftonbladet framställer alltså Paddocks handlingar som ett efterliknande av Robbie 

Williams låt ”Me and my monkey”. 

 

6.2 Offren 

 
6.2.1 Idyllen 
I artiklarna finns flera exempel på en inramning där det råder harmoni bland offren 

innan attentatet. Lindgren och Lundström (2010) säger att en offerberättelse ofta består 

av tre steg, där den harmoniska delen är det första steget. Genomgående så är det 

oskuldsfulla offer i rapporteringen. Att ett offer gestaltas utan skuld är något som 

Demker och Duus-Otterström (2011) menar var vanligt förekommande i deras studie. 
 

De var här för att ha kul – och förlorade sina liv, säger Jake Owen. (Aftonbladet 2017-10-02, 
Trump: En handling av ren ondska) 

 
I denna artikel använder sig Aftonbladet av kontrasten mellan lycka och döden för att 

gestalta offrens upplevelse av skjutningen. Genom att beskriva offers lycka på 

musikfestivalen innan attentatet, erbjuder Aftonbladet ett dolt budskap om att döden kan 

lura bakom hörnet. “De var här för att ha kul” går också i linje med det idealiska offrets 

egenskap om att offret är upptaget med ett respektabelt projekt, en av de egenskaper 

som Christie (2001) nämner som kriterium för att uppnå status som idealiskt offer. I 

detta fallet gestaltas det respektabla projektet som att ha kul på en musikfestival och det 

syns även i nästa utdrag. 

 
Angelica Mellström, Lilly Porter och en till vän hade rest till Las Vegas för att gå på 
countryfestivalen Route 91 Harvest. Sista kvällen bjöd på uppsluppen stämning. Lilly Porter 
hade köpt mat – nu stod de och skrattade åt den jätteportion pommes frites som matståndet gett 
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dem i handen. Några unga tjejer i närheten skrattade med, och svenskorna delade med sig av 
maten. (Aftonbladet, 2017-10-11, Svenskan om skräcken i Las Vegas: “Jag kände något vina 
bredvid ögat”.) 

I detta utdrag gestaltas offren som generösa och glada. Att kvällen bjöd på “uppsluppen 

stämning” erbjuder bilden av att alla människor på festivalen tillsammans deltog och 

var glada. Människorna som beskrivs på festivalen uppfyller de två egenskaperna som 

Nils Christie (2001) nämner om det idealiska offret. De är upptagna med ett 

respektabelt projekt och de befinner sig på en oklanderlig plats. När de tre personerna 

som utdraget från artikeln handlar om köper pommes frites och skrattar tillsammans, 

samtidigt som de delar med sig av maten till några unga tjejer, skapas bilden av en 

sammansvetsad grupp människor. Bilden förstärker förhållandet mellan offer och 

gärningsman i det avseendet att “vi:et” gestaltas tydligt i artikeln. “Vi” i artikeln 

framställs genom människors delade lycka med varandra, samtidigt som det inte finns 

någon som helst koppling till gärningsmannen. Detta framhäver också känslan av 

harmoni och idyll innan skjutningen. Själva festivalen gestaltas som en idyllisk plats 

och människorna delar den känslan med varandra. Det är lugnet före stormen. 

 

6.2.2 Skräcken 
   

- Han öppnade eld mot ett publikhav bestående av tusentals personer som befann sig i ett 
område som var omringat av stängsel. Det han gjorde var inte svårt. (Aftonbladet, 2017-11-04, 
Paddock förlorade stora summor pengar kort före massakern) 

 
Det andra steget i en offerberättelse är enligt Lindgren och Lundström (2010) en 

konflikt där offren hamnar i en situation av hjälplöshet och chock. Detta är att betrakta 

som en svaghet, något som även Nils Christie (2001) tar upp som ett kriterium i sin 

teori om det idealiska offret, det vill säga att ett idealiskt offer ska anses vara svagt. 

Formuleringen “omringat av stängsel” tolkar vi som en beskrivning av hur tusentals 

människor är instängda och svaga gentemot Paddock och hans gärning. Även i denna 

gestaltning använder sig Aftonbladet av kontrasten mellan hjälplösheten hos offer och 

Paddocks kallsinnighet när de skriver att hans gärning inte var svår för honom. 

 
Countrystjärnan Jason Aldean hade precis börjat sjunga sin hit "When She Says Baby" för de 22 
000 åskådarna när helvetet bröt ut. (Aftonbladet, 2017-10-03, “Vi sprang för våra liv”) 
 

I detta utdraget använder sig Aftonbladet både av kontrast och en metafor när de 

gestaltar första ögonblicken av masskjutningen i Las Vegas. Först erbjuds läsaren bilden 
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av människor på en musikkonsert som är i full gång, men det slutar i en hänvisning till 

djävulen när de använder metaforen “helvetet bröt ut” för att gestalta masskjutningen. 

Helvetet tolkar vi som den totala skräcken. 

 
Några låtar in i Jason Aldeans konsert skär plötsligt ljudet av automateld igenom gitarrerna, 
sången och jublet från de tusentals personerna i publiken. Några sekunder senare tystnar 
musiken när glädjen byts mot skrik i panik. (Aftonbladet, 2017-10-03, “Vi sprang för våra liv”) 

 

I detta utdrag förstärks stämningen hos människorna på konserten när Aftonbladet 

beskriver deras agerande. Först hörs sång och jubel från publiken, ord som förklarar en 

ljudbild av en glad och harmonisk stämning. Men genom sången och gitarrerna “skär 

plötsligt ljudet av automateld”. När Aftonbladet skildrar denna detaljerade ljudbild 

skapas en attraktion som vi tolkar ska spela på läsarens känslor. Andra meningen i 

utdraget repeterar samma händelseförlopp som gestaltas i första meningen, men med 

andra ord. De skriver att “glädjen byts ut mot skrik i panik” och precis som meningen 

innan använder Aftonbladet en beskrivning av ljudet av skrik, precis efter att ha 

beskrivit glädjen som publiken kände. Denna starka kontrast och skildring som 

Aftonbladet använder för att gestalta masskjutningen med, bidrar till en dramatisering 

av händelseförloppet. 
 

Vittnen berättar hur kulorna tränger in i kroppar och slår mot marken och föremål. Tårögda 
festivalbesökare i blodiga kläder faller, söker skydd, eller bara springer. Jackie Hoffing berättar 
om kaoset för The Guardian. (Aftonbladet, 2017-10-03, “Vi sprang för våra liv”) 

 

Ännu ett exempel på när Aftonbladet i artikeln låter detaljer förklara hela 

händelseförloppet. De gestaltar dådet genom att skildra våldsamma scener där kulor 

tränger in i kroppar och nerblodade kläder. Dessa brutala, blodiga scener tillsammans 

med tårarna i ögonen på festivalbesökarna som söker skydd och springer, ger bilden av 

en helt skräckfylld och fasansfull upplevelse. I denna ram gestaltar Aftonbladet offer 

mitt i en fullständig skräck och ett kaos. Precis som Lindgren och Lundströms (2010) 

studie visar, är det andra steget i gestaltningen av offer en konflikt som präglas av 

trauma och hjälplöshet. Konflikten i Las Vegas-skjutningen är hur den oskuldsfulla, 

idylliska publiken konfronteras av den kallsinniga och onda Stephen Paddock. En tydlig 

genomgående språklig uppbyggnad i denna inramning är hur Aftonbladet dramatiserar 

och beskriver händelseförloppet i detalj, något som vi tolkar är för att skapa en 

känslomässig reaktion hos läsarna. Detta är en aspekt som även Lindgren och 
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Lundström (2010) upptäckte i sin studie där de beskriver att medierna genom konflikten 

och traumat försöker dela offrens känslor med läsarna. 

 

6.2.3 Bearbetning 
I denna ram är efterspelet i fokus, där Aftonbladet beskriver och gestaltar de drabbades 

känslor och tillstånd efter attentatet. Lindgren och Lundström (2010) ser denna del som 

det tredje och sista steget i en offerberättelse. 
 
– Det är helt galet. Men det viktigaste, som måste poängteras, är hur alla samlas och hjälps åt. 
(…) I en storstad som Las Vegas är det alltid liv och rörelse. Nu råder det förstämning och sorg - 
men invånarna har slutit upp för att hjälpa till efter vädjanden från sjukvården. (…) Jag tror att 
det här är utmärkande för samhället här i Las Vegas, gemenskapen och sättet som folk sluter upp 
på, säger Juan Salinas. (Aftonbladet, 2017-10-03, Massmördaren fortsatte skjuta i nio minuter) 

 

Utdragen ovan beskriver en stad i sorg. Stämningen har förändrats – men det är också 

en stad där människor har slutit upp i en tid där sår ska läka. Avslutningen i citatet 

beskriver att det är utmärkande i Las Vegas att sluta upp på det sätt som man gör. Vi 

tolkar att detta erbjuder en bild till läsaren av gemenskap och att detta är ännu en 

gestaltning av “oss”. Lindgren och Lundström (2010) säger att drabbade fungerar som 

mallar i sitt sätt att agera och reagera. Mallarna är “sedelärande” i det avseendet att 

drabbades reaktioner ses som det normala och något som läsaren lär sig av. Både i den 

ram som heter “idyllen” och i denna ram finns ett stort fokus på att visa hur starkt 

“vi:et” är. Aftonbladet ger en bild av ett definitivt samspel, sympati och omtänksamhet 

gentemot varandra efter skjutningen.  

 
På polisens uppmaning har många sökt sig till Labor Health & Welfare Clinic för att ge blod till 
Stephen Paddocks offer. (Aftonbladet, 2017-10-02, Trump:“En handling av ren ondska) 

 

I detta utdrag gestaltar Aftonbladet omtänksamheten bland Las Vegas-borna som en del 

i offrens bearbetning. Här beskrivs de drabbade som “Stephen Paddocks offer”, en 

formulering med det dolda budskapet att människorna numera är gärningsmannens offer 

och inte enbart drabbade. Aftonbladets gestaltning kan kopplas till Nils Christies (2001) 

teori som förklarar att det idealiska offret är helt bunden till den idealiska 

gärningsmannen och vice versa, det vill säga den idealiska gärningsmannen är även 

bunden till det idealiska offret. Aktörerna definierar alltså varandra och i detta fallet 

låter Aftonbladet masskjutningens offer definieras av gärningsmannen. 

Omtänksamheten i att Las Vegas-borna hjälper chockade offer är en typ av 
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bearbetningen i denna inramning, men Aftonbladet ger också en bild av bearbetningen 

om hur dådet har satt sina spår i människor. 
 

Aftonbladet träffar Angelica och Lilly när de landat hemma i Sverige. Lilly jobbar i vården och 
när hon tänker på händelsen undrar hon om de borde stannat på platsen och kanske undsatt 
någon.  
– Det har kommit över mig jättemånga gånger. Att jag kanske kunde hjälpt någon, säger Lilly 
Porter. Hon tänker på de unga tjejer som de bjöd på pommes frites.  
– Så många unga människor. Det var ju så oerhört många unga på festivalen. Jag vet inte om de 
klarade sig. (Aftonbladet, 2017-10-11, Svenskan om skräcken i Las Vegas: “Jag kände något 
vina bredvid örat”) 
 

Utdraget skildrar och beskriver hur ett av offren ser tillbaka på dådet med skuldkänslor. 

Detta är ett exempel på hur Aftonbladet gestaltar Stephen Paddocks handlingar inte bara 

som fysiskt sårande, utan även psykiskt. Utdraget handlar om en överlevande och 

Aftonbladet erbjuder bilden att hon känner skuld. Aftonbladet framhäver att hon jobbar 

inom vården vilket innebär att hon har kompetens att vårda och behandla skadade. 

Under masskjutningen beskriver Aftonbladet tidigare att hon försökte rädda sig själv 

och sin kompis. Det förklaras att hon tänker tillbaka på de unga människorna som hon 

inte vet om de överlevde. Vi tolkar därmed Aftonbladets gestaltning av hennes 

bearbetning som att hon känner sig medskyldig till andra avlidna och skadade 

festivalbesökare. 

 

6.2.4 Identifikation 
Vi har identifierat en inramning i det empiriska materialet där Aftonbladet i sin 

beskrivning av offer erbjuder läsaren igenkänning och identifiering. Aftonbladet lyfter 

bland annat fram yrkesroller, familj och skola när de beskriver offrens bakgrund, vilket 

gör att läsaren kan identifiera sig med dem. Lindgren och Lundström (2010) säger att 

personliga och privata förhållanden inom brottsofferrapporteringen har en betydande 

roll när offer framställs, och de beskrivs ofta som en del av ett större socialt kollektiv. 

De menar också att gestaltningen av offer utformas för att läsaren ska dela offrens 

känslor och för att sammanhållningen mellan offer och läsare ska stärkas. 

 
Studenten Quinton Robbins från Henderson var en av alla som dödades i masskjutningen på 
Harvest music festival. (Aftonbladet, 2017-10-04, De dog i attacken) 
 
“Angie” Gomez som dog i masskjutningen hade alltid ett leende på sina läppar, enligt ett 
uttalande från skolan hon studerade på. (Aftonbladet, 2017-10-04, De dog i attacken) 
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Flera exempel kan identifieras när offer som har kopplingar till skolmiljön lyfts fram. I 

ovanstående citat presenteras offren som studenter. När Aftonbladet sätter beteckningen 

“student” på offer, gör det att alla som går i skolan eller har gått i skolan kan identifiera 

sig med dessa offer. En klass som förlorat en klasskamrat. Aftonbladet använder ordval 

som ger möjligheten att andra studenter kan identifiera sig med offren och föräldrar som 

kan identifiera sig med deras föräldrar. 

 
Han kom från Riverside i Kalifornien och var på konserten tillsammans med sina fyra barn när 
han dog. (Aftonbladet, 2017-10-04, De dog i attacken) 

 

Den 35-åriga trebarnsmamman Hanna Ahlers, från Murrierta, dödades i Las Vegas. 
(Aftonbladet, 2017-10-04, De dog i attacken) 

 

Neysa Tonks lämnar efter sig tre söner (...) (Aftonbladet, 2017-10-04, De dog i attacken) 
 

Flera exempel som stärker inramningen av igenkänning handlar om föräldraskap och 

familj. Beskrivningar av föräldrar som dödats i attacken som lämnar efter sig barn och 

partner, erbjuder läsaren ytterligare identifiering. Känslan av att en familj förlorat en 

familjemedlem, att en plats kring matbordet kommer att stå tom, ligger nära till hands. 

Aftonbladet väljer att skriva om offren som att de huvudsakligen var medlemmar i en 

familj och detta gör att alla som har en familj lätt kan identifiera sig med dem, barn som 

förälder. I utdragen tolkar vi att familjebandet gestaltas som starkt där läsaren kan 

koppla känslan för offren på ett mer personligt plan. Beskrivningarna erbjuder läsaren 

en bild av att det kan hända vem som helst, både sig själv eller någon i sin egen familj.  

 
Militären, polisen, pappan och fotbollstränaren Charleston Hartfield var ledig från från sitt arbete 
och besökte festivalen där han senare dog. (Aftonbladet, 2017-10-04, De dog i attacken) 

 
Hon arbetade på en restaurang i Edmonton, Kanada, och hade tagit ledigt för att resa till Las 

Vegas och gå på musikfestivalen. (Aftonbladet, 2017-10-04, De dog i attacken) 

 

Ett tredje exempel på beskrivningar av offer i inramningen av igenkänning är att 

Aftonbladet lyfter fram yrken som offren hade. Det handlar bland annat om yrken som 

polis, restaurangbiträde, chefer, sjuksköterskor, sekreterare, lärare och bibliotekarier. Vi 

tolkar att dessa yrken lyfts fram då vi uppfattar dem som “vanliga” och enkla att 

identifiera sig med. I ovanstående exempel var offren lediga från sina arbeten.  
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I det första utdraget så beskrivs ett offer som “Militären, polisen, pappan och 

fotbollstränaren”. Offret ges alltså fyra olika beteckningar av Aftonbladet som genom 

dessa ökar chansen att väcka igenkänning hos läsaren. Vi tolkar att detta erbjuder en 

bild till läsaren av att vem som helst kan drabbas. Identifieringen och igenkänningen 

blir även i detta fall påtagligt eftersom rubriceringen som Aftonbladet sätter på offren 

har hög igenkänningsfaktor.  

 

Att gestalta offer på sätt som gör dem enklare att identifiera sig med är något som 

förstärker bilden av att offren är en del av “oss”. Människor som sörjer offren gör att de 

framstår med en stark sammanhållning och som väldigt inkluderande, vilket blir en 

stark kontrast till en ond och ensam gärningsman. 

 
6.2.5 Det goda offret 
Nils Christie (2001) beskriver det idealiska offret som goda i jämförelse med den onda 

gärningsmannen. En del av Lindgren & Lundströms (2010) studie var även att 

offerrapporteringen handlar om familj, vänner och anhöriga till offer och i denna 

inramning är detta tydligt. Aftonbladet beskriver Las Vegas-skjutningens offer med 

hjälp av deras anhöriga som lyfter fram egenskaper som vi tolkar som goda. 

 
– (…) alla som träffade honom älskade honom – hans smittsamma skratt och leende. Han var 
verkligen en enastående person. (Aftonbladet, 2017-10-04, De dog i attacken) 
 

Detta offer beskrivs i Aftonbladet som en “enastående” person med hans “smittsamma 

skratt och leende”. Dessa egenskaper tolkar vi som goda ur moralisk synvinkel. Bilden 

av ett gott och varmhjärtat offer syns framför allt genom ordvalen som förklarar offrets 

personlighetsdrag.  

 
– Hon var väldigt jordnära och snäll person. Vad jag vet hade hon ingen fiende i världen”. 

(Aftonbladet, 2017-10-04, De dog i attacken) 
 

Aftonbladet skriver att kusinen till ett offer tycker hon var “jordnära” och “snäll”. Även 

i detta exempel företräder ordvalen offrets egenskaper som vi tolkar är renodlat goda. 

Utdraget förklarar också att offret inte hade några fiender vilket erbjuder en bild av en 

vänlig person som är omtänksam mot alla. 
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Det finns många exempel till denna inramning i Aftonbladet och det skapar en bild av 

offer i masskjutningen som är fyllda med egenskaper som anses bra i olika meningar. 

När Aftonbladet låter dessa egenskaper beskrivas genom ord från familj och vänner till 

offer så framhävs också bilden av att offren har goda relationer med andra människor. 

Även denna del av inramningen förstärker godheten hos offer. Aftonbladet erbjuder en 

bild av personer utan “dåliga sidor”, vilket vi tolkar erbjuder en bild till läsaren för att 

känna sympati för offren. 

 

6.3 Framingmatriser 
I detta avsnitt redovisar vi de framingmatriser som vi skapade i det sista steget i vår 

metod som byggde på Van Gorps fyrastegsprocess. Respektive matris representerar de 

aktörer som är vårt fokus i studien: Stephen Paddock och offer. 

 

Frame Stephen Paddock 

Speltorsken Spelmissbruk, rik, förlorare, okontrollerad, orsak till 
dådet 

Ondskan Ond, kallblodig, diabolisk, systematisk, omänsklig, makt, 

Den vanliga mannen Sportig, skötsam, laglydig, omtänksam, livsnjutare, 
vanlig, harmlös 

Hjärnan bakom dådet Psykotisk, besatt, gåtfull, motiv bakom dådet 

Den avvikande Avståndstagande, otrevlig, skygg, asocial, oberäknelig, 
ensamvarg 

Robbie Williams-
fantasten 

Inspirerad av musik, beundrare, idol, motiv bakom dådet 

 

Frame Offer 

Idyllen Harmoni, oskuldsfull, lycka, generositet, sammanhållning,  

Skräcken Konflikt, hjälplöshet, chock, panik, svaghet, helvetet, 
blodigt 

Bearbetning Sorg, läkande, gemenskap, omtänksamhet, skuld 

Identifikation Identifiering, student, yrkesutövare, familjemedlem 

De goda offren Varmhjärtad, snäll, enastående, omtänksam, goda 
relationer 
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7 Slutsats och diskussion 
I följande avsnitt redovisar vi våra slutsatser och diskuterar studiens resultat. Avsnittet 

avslutas med att vi ger förslag till framtida forskning. 

 

Syftet med denna studie var att undersöka hur Stephen Paddock och offren gestaltas i 

Aftonbladets rapportering av masskjutningen i Las Vegas. Detta genomfördes med hjälp 

av en framinganalys som byggde på Van Gorps (2010) fyrastegsprocess. Därefter 

sammanställde vi de mest framträdande inramningarna om Stephen Paddock och offren 

som vi kunde finna i det empiriska materialet. Detta resulterade i följande ramar om 

Stephen Paddock: speltorsken, ondskan, den vanliga mannen, hjärnan bakom dådet, 

den avvikande samt Robbie Williams-fantasten. Följande ramar identifierades om 

offren: idyllen, skräcken, bearbetning, identifikation samt det goda offret. Dessa 

samlade ramar besvarade våra frågeställningar i studien. 

 

I vår studie kom vi fram till att Stephen Paddock och hans handlingar gestaltades på 

flera olika sätt. I ramen som speltorsken, gestaltas han som en ivrig storspelare på 

casinon i Las Vegas. Bilden av Paddock är en man utan verklighetsuppfattning då han 

förlorar mycket pengar på spelen, samtidigt som han ser sig själv som en väldigt bra 

spelare. I ramen ondskan, gestaltas istället Stephen Paddock som ondskefull och 

systematisk där hans förberedelser av masskjutningen beskrivs som uträknat in i minsta 

detalj. Han beskrivs som diabolisk, nästan omänskligt ond. Det är en gestaltning som 

gör honom till en motsats gentemot det goda offret. Vi identifierade även en ram där 

han beskrivs som avvikande, otrevlig och asocial. En annan mer oväntad ram vi hittade 

var den när Paddock framställs som inspirerad av Robbie Williams musik. 

 

Men så finns det också ramar där Stephen Paddock även gestaltas som motsatsen till 

ondska. Läsaren erbjuds en bild av en man som är lugn, laglydig och omtänksam. Han 

blir då en icke-idealisk gärningsman i det avseendet att han framstår som “normal” och 

“en av oss”. Han anses som inkluderande gentemot samhället i denna ram, till skillnad 

från när han gestaltas som ond då han blir tydligt exkluderande. Vi identifierade även en 

ram som erbjuder bilden av att Stephen Paddock var styrd av sin psykotiska hjärna 

innan skjutningen. 
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Aftonbladets gestaltning av Stephen Paddock är aningen splittrad och vår analys visade 

att han inte framställs som en renodlad idealisk gärningsman. Det är definitivt en 

majoritet av de identifierade ramarna som visar bilden av en idealisk gärningsman och 

när bilden ställs bredvid alla inramningar om offer så förstärks den ännu mer. Men 

denna bild rubbas av några få inramningar som går emot de rätta egenskaperna och som 

anses icke-idealiska. Dessa ramar ger bilden av en gärningsman som drivits av yttre 

faktorer och som “en av oss”. Framförallt är det i den inramning som vi kallar för den 

vanliga mannen där Paddock verkar som “en av oss”. Det som går att påpeka är dock att 

de som får komma till tals i denna inramning när det gäller vem Stephen Paddock var, 

är personer som är hans familj och vänner. Detta erbjuder en bild av att hans nära och 

kära håller honom om ryggen. 

 

Vi kan slutligen konstatera att Stephen Paddock mestadels har gestaltats som en idealisk 

gärningsman, men också som en icke-idealisk gärningsman i Aftonbladets rapportering. 

Eftersom Aftonbladet ger sina läsare en ganska mångsidig bild av Stephen Paddock så 

tänker vi att det är positivt att de inte erbjuder en stereotyp bild och att läsaren kan 

skapa sig en egen uppfattning utifrån informationen. Vi tror att denna mångsidiga bild 

kan ha sitt ursprung i att motivet är oklart och därför är det inte lika lätt att placera 

Paddock i ett “fack”. Däremot så är stora delar av Aftonbladets framställning av 

Paddock en idealisk gärningsman och det kan innebära att viss information kan ha valts 

bort eller framhävts för att han ska framstå som mer idealisk. Detta leder i sådana fall 

till att läsare inte får en helhetsbild av nyhetshändelsen och gärningsmannen utan att 

läsare får en dramatiserad och manipulerad version istället. Detta kan få konsekvenser 

eftersom människor agerar utifrån den bild som medierna förmedlar (Entman: 1993).  

 

Resultatet i Demker och Duus-Otterströms (2011) studie visade att exkluderande offer i 

prinicip inte finns, utan offer framställs idag som inkluderande och är lätta att identifiera 

sig med. Resultatet i vår studie var inget undantag. Vi anser att offren i Las Vegas-

skjutningen gestaltas som inkluderande i en rad olika inramningar. I det empiriska 

materialet har vi funnit offerberättelens tre steg som Lindgren och Lundström (2010) 

redogör för. Första steget, den harmoniska delen, innefattar den inramning vi kallar för 

idyllen. I detta steg konstaterade vi att Aftonbladet beskriver offren som glada och 

sammansvetsade. Deras gemensamma känslor och uppsluppna stämning bildar en 

idyllisk tillvaro. Vi tyckte det var intressant hur Aftonbladet gestaltade offren i detta 
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skede. Hur de skrattade tillsammans, delade mat med varandra och var på plats på 

festivalen för att ha kul. Vi upplever att denna typ av gestaltning bjuder in läsaren till en 

inkluderande känsla, där faktumet att offren befann sig på en plats man inte kan klandra 

dem för att vara på, gör att sympati och känslan för offren stärks ytterligare. Denna idyll 

är också ett sätt för Aftonbladet att framhäva vad Stephen Paddock senare valde att ta 

ifrån offren. 

 

Nästa steg i offerberättelsen identifierade vi som inramningen skräck. I detta steg 

gestaltar Aftonbladet offrens situation under själva skjutningen som vi upplever är på ett 

tydligt dramatiskt sätt. Offren gestaltas i blod och hjälplösa i ett kulregn. De försöker 

desperat att rädda varandra för att överleva och trängs i små utrymmen för att ta skydd. I 

detta skede noterade vi något väldigt intressant i Aftonbladets rapportering. Vi upplevde 

att rapporteringen i webbartiklar jämfört med i de tryckta artiklarna skilde sig något. De 

tryckta artiklarna arbetade mycket tydligare med den dramaturgiska uppbyggnaden. 

Korta meningar, detaljerade beskrivningar och målande bilder skapade en sensationell 

känsla som är typiskt för kvällstidningar (Gripsrud: 1992). Vi upplevde att det i 

Aftonbladets tryckta delar hade lagts ner mer tid på arbetet kring beskrivningar, något 

som känns synonymt med dagens digitaliserade värld. Idag vill mediekanalerna få ut 

nyheten så fort som möjligt, och utrymme för fördjupande dramaturgi kan därför 

begränsas något. Vi upplever det därför rimligt att arbetet kring dramaturgin istället 

läggs på den tryckta pressen där tidsutrymmet är något större. Detta kan anses 

problematiskt då dramatisering i vissa fall kan skapa en orättvis bild av en händelse. 

Balansen mellan fakta och att skapa en händelse som är attraktiv för läsaren är hårfin 

och att förmedla en bild av en händelse kan bli överdriven. 

 

Genomgående för hela offerrapporteringen, men framför allt i inramningen 

identifikation, ses offren som ett gemensamt “vi” som delar liknande känslor och tankar 

med varandra. Med “vi” betyder det att Aftonbladet lyfter fram aspekter i människors 

liv som är relaterbart för läsare såsom att de är festivalbesökare, yrkesroller, 

familjerelationer och etnicitet. Vi uppfattar att Aftonbladet verkar vilja ge bilden av att 

människor på plats under masskjutningen kunde varit en av oss eller någon vi känner. 

Eftersom berättelser om offer enligt Lindgren och Lundström (2010) ofta fungerar som 

moraliserande och lär läsaren hur man ska agera och reagera, tror vi att Aftonbladets 

gestaltning av offer kan vara problematisk. Bilden som erbjuds av Aftonbladet ses som 



  

44 

en mall av läsaren som visar vad som är normalt. Detta innebär att de ensidiga bilderna 

av offer i Aftonbladet framstår som den enda typen som kan “klassas” som offer. 

Resultatet kan bli att läsarna uppfattar att personer med en viss uppsättning av 

egenskaper är de enda som har rätt att kallas för offer. 

 

I ramen det goda offret gestaltar Aftonbladet offren som helt godhjärtade utan några 

dåliga sidor. Vi anser därför att Aftonbladet framställer offer i artiklarna om 

masskjutningen i Las Vegas på ett sätt som gör att deras liv framstår som mer värdefulla 

jämfört med andra. Genom denna gestaltning tror vi att Aftonbladet vill att läsaren ska 

känna sympati för dessa offer som oskuldsfulla och goda. 

 

Aftonbladets rapportering ger en tydlig bild av händelseförloppet med mycket detaljerade 

beskrivningar som är så beskrivande att även Stephen Paddocks placering av fingret på 

avtryckaren lyfts fram. Vi spekulerar om mycket detaljerade beskrivningar kan leda till 

inspiration för andra att begå liknande brott. Gamson och Modigliani (1989) säger att 

mediernas makt är en stor del av bildandet av den allmänna opinionen. Medierna både 

influerar och reflekterar människors åsikter. Att dramatisera för mycket och gestalta på 

ett sensationellt sätt kan skapa en glorifierad bild av våld. Dock kan vi finna ramar i vårt 

empiriska material som vi anser motverkar denna eventuella glorifiering. I den ram där 

offrens bearbetning är det centrala, beskriver Aftonbladet gemenskap och uppslutning 

bland befolkningen, istället för ett samhälle i kaos. Detta samtidigt som vi identifierade 

ramar där Stephen Paddock beskrivs som en ensamvarg. Enigheten i samhället som 

gestaltas i Aftonbladet skapar en samhörighet som vi tror motverkar en glorifierande 

bild av våld. 

 

Vi kunde även identifiera flera punkter ur nyhetsvärderingsteorin i Aftonbladets 

gestaltning. Flera faktorer i teorin enligt Johan Galtung och Mari Ruge, samt Yvonne 

Jewkes kunde vi identifiera när Aftonbladet beskrev Stephen Paddock och offren. Något 

vi också kan konstatera i vår studie är att Aftonbladets rapportering följer Nils Christies 

(2001) teori om det idealiska offret. Vår studie kan därför vara ytterligare en grund som 

bevisar att Nils Christies teori fortfarande är gällande. 

 
– Offret är svagt 

I det empiriska materialet har vi funnit flera exempel där offret anses som svagt. De 

beskrivs bland annat som omringade runt ett stängsel, och allt de kan göra för att 
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överleva är att fly. Flera offer gestaltas som unga, vilket även det kan tolkas som en 

svaghet. 

 
– Offret är upptaget med ett respektabelt projekt 

Offren i attentatet var på festival för att lyssna på musiken för nöjes skull. I det 

empiriska materialet fanns det exempel på just detta när den harmoniska delen av 

offerberättelsen gestaltades i Aftonbladets rapportering. 

 
– Offret är på en plats som hon inte kan klandras för att vara på 

I detta fall var det i ett festivalområde. Det var en inhängnad som gjorde det tydligt att 

offren var på just festivalplatsen för att de hade för avsikt att vara där. 

 
– Gärningsmannen är stor och ond 

Trots ett fåtal delar av rapporteringen där Stephen Paddock gestaltas som mindre 

idealisk gärningsman, kan vi konstatera att Stephen Paddock gestaltas som en ond 

person. Hans handling beskrivs som kallblodig och han gestaltas på ett sätt som gör att 

inramningen av ondska är nära till hands. 

 
– Gärningsmannen är okänd och har ingen personlig relation till offret 

I det empiriska materialet kan vi konstatera att Stephen Paddock inte var känd av 

polisen sedan tidigare. Dessutom kan vi konstatera att han varken var känd för offren 

eller hade någon personlig relation till dem. Istället gestaltas hans handling som att han 

ville skjuta så många som möjligt. 

 

Något som vi anser särskilt intressant är Aftonbladets sätt att rapportera om Stephen 

Paddocks motiv. När denna studie genomförs är det alltjämt okänt vad motivet till 

attentatet var och det återstår många frågetecken. Vi har tidigare kopplat studien till den 

tidigare forskning som Douglas Kellner (2008) genomförde, där han undersökte 

amerikanska mediers rapportering att genom snedvridningar och myter försöka svara på 

frågan vad motivet till skolskjutningen på Columbine var. I vårt empiriska material kan 

vi tyda ett liknande tillvägagångssätt. Aftonbladet redogör för en rad olika motiv, där 

man bland annat behandlar spelproblem och själva hjärnan som orsaker till att Stephen 

Paddock utförde attentatet. En av texterna i det empiriska materialet redogör även för 

likheterna kring attentatet och en låt av Robbie Williams. Aftonbladet använder uttryck 

som “skrämmande lik” och “otäcka likheter” när de beskriver hur låten “snudd på 

exakt” beskriver händelseförloppet i Las Vegas-skjutningen. Vi uppfattar att detta 
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introducerar till ytterligare ett sätt för tidningar att locka till läsning. I vårt empiriska 

material får det journalistiska arbetet stort utrymme när rapporteringen får bakgrunden 

att klarna och konstatera vilket motiv Stephen Paddock kan tänkas ha haft. Även om vi 

anser att syftet med denna typ av rapportering är att försöka bringa klarhet till läsaren i 

det obegripliga, kan rapportering om flera olika teorier skapa en frustration och 

förvirring för läsaren. 

 

Slutligen anser vi att vår studie är viktig för att den belyser journalistikens inramning av 

människor inblandade i skjutningar. Den belyser hur journalistiken letar efter olika sätt 

för att fylla i kunskapsluckor, i detta fallet ett motiv eller en orsak bakom skjutningen. 

Studien tillför också kunskap till hur journalistiken ser på och gestaltar offer och 

gärningsmän i brottsfall. Studien visar hur journalistik i detta brottsfall gestaltar på ett 

sensationellt sätt framför att informera, det vill säga att exempelvis spela på läsarens 

känslor för att väcka intresse. Eftersom vår studie delar många likheter med liknande 

studier som gjorts inom journalistikforskning så är det också tydligt att medierna 

förmedlar information med en gemensam syn på denna typ av nyhetshändelse, en egen 

medielogik. I vårt empiriska material syns det idealiska offret och den idealiska 

gärningsmannen tydligt i Aftonbladets berättelser om Las Vegas-skjutningen. 

 

7.1 Förslag till framtida forskning 
Denna studie är avgränsad enbart till tryckt press och webbartiklar från Aftonbladet. Det 

vore intressant att undersöka hur en annan typ av tidning rapporterat om Las Vegas-

skjutningen eller i något liknande fall. En annan ingång är att undersöka etermediernas 

rapportering, det vill säga radio och TV. Rapporteringen som ägde rum i TV bestod 

delvis i video- och bildmaterial från masskjutningen där det skulle kunna vara intressant 

att undersöka vad för material som väljs ut. En vinkel skulle då kunna vara att 

genomföra en komparativ studie och jämföra de med varandra, alternativt jämföra deras 

rapportering med tidningar och press. En annan typ av komparativ studie som vore 

intressant att genomföra är att jämföra svenska mediers rapportering med amerikanska 

mediers rapportering och undersöka likheter och skillnader. 

 

Som tidigare nämnts i avsnittet Avgränsning, kan det även vara intressant att genomföra 

en liknande studie som fokuserar mer på globalisering och domesticering i samband 

med svenska mediers gestaltning av Las Vegas-skjutningen.
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