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Abstract 

The Swedish prime minister, Olof Palme was murdered in the middle of the street in 

the heart of Stockholm, by an unknown perpetrator on the 28th of February 1986. 

Even though it has been 32 years since the death of the former prime minister, a keen 

interest of the murder within the media still exists and has not decreased over the 

years. By conducting a qualitative text analysis, this paper examined how the murder 

of Olof Palme is described in an alternative medium; Fria Tider. The aim of this study 

is to problematize citizen journalism in Sweden. With the basis of the framing theory 

and agenda setting, eight texts were chosen from the alternative medium Fria Tider, 

an online newspaper. The authors conducted a framing analysis to identify which 

frameworks were most prominent in the way of describing the murder.  

The result of this study showed that three frames dominated; a conspiracy of several 

actors, the police's responsibility, and the solution is near. The authors found that 

Fria Tider produced several individuals and institutions as suspected of the murder of 

Olof Palme in these frameworks. While these frameworks can be seen as problematic, 

this study cannot conclude that it is problematic to read opinions other than what 

traditional media give. Therefore, this study cannot problematize citizen journalism. 
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1 Inledning 

I detta kapitel inleder vi studien med att presentera forskningsproblemet samt mordet 

på före detta statsminister Olof Palme. 

Fredagen den 28 februari 1986 mördades Sveriges statsminister på öppen gata, av en 

okänd gärningsman. Polisen påbörjade vad som kom att bli en av Sveriges, om inte 

världens, mest omfattande, dyraste, och kontroversiella utredningar genom tiderna 

(Polisen, 2018; SVT, 2016). Mordet fick stor uppmärksamhet i medierna, och det 

mediala intresset finns än idag, trots att mer än 30 år har gått. I samband med nytt 

bevismaterial blir utredningen granskad av media, och i många fall blir den även 

kritiserad (Svenska Dagbladet, 2003; Aftonbladet, 2013; Göteborgs-Posten, 2016). 

 

Trettiotvå år efter mordet är denna utredningen fortfarande av intresse. Palmegruppen 

– den grupp som har till uppgift att gå till botten med händelsen – får omkring tre-

fyra nya tips i veckan. Mordgåtan diskuteras flitigt i media i samband med dessa tips 

(Polisen, 2018). Genom medierna får individer möjligheten att se och förstå 

företeelser de själva inte tagit del av, i första hand. Gestaltningen av dessa företeelser 

blir därmed viktig för att mediernas verklighetsbild ska överensstämma med den 

riktiga verklighetsbilden (Strömbäck, 2014). När stora händelser uppmärksammas i 

medierna sker det med olika inramningar av ämnet. I samband med attentat får 

mediernas publicering av nyheter en särskild betydelse (Neumann & Smith, 2005). I 

sådana situationer förändras förväntningarna på medierna. I den här uppsatsen har vi 

undersökt hur dådet skildras i rapporteringen. Mer specifikt har vi valt att fokusera på 

hur skildringen av Palmemordet görs av individer som inte är traditionella 

journalister, vars innehåll en allt större publik del av till följd av dess tillgänglighet 

(Bruns, 2010; Rauch, 2010).  

Det mediala intresset för Palmemordet finns både hos de traditionella medierna - 

såsom tv, radio och tidningar - och på forum, bloggar, och sociala kanaler, som inte 

är skrivna inom journalistikens ramar. Eftersom Palmemordet i dagens läge saknar 

gärningsman kan det finnas en relevant skillnad i den rapporteringen som inte görs av 

journalister.  
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Studien intresserar sig för en nättidning, som är producerad av människor som inte är 

professionella journalister, och hur den rapporterar om en av Sveriges största 

mordutredningar. Finns det ett problem med att skriva nyhetsrapporteringar med en 

inramning, som egentligen bör skrivas med objektiva ögon? Denna studie ser på sådan 

journalistik som problematisk, i samband med att publiken kan ta del av missledande 

information med dolda, alternativa agendor som kan påverka demokratin.  

1.1 Problembakgrund 

Medierna är en del av makten i samhället, där deras roll är bland annat att bevaka 

makten, skapa opinion, sätta dagordningen samt att belysa allmänheten om olika 

händelser i världen. De anses som den tredje statsmakten och är en central byggsten 

för det demokratiska samhället (de Vreese, 2005). Internet är något som varje dag blir 

fler och fler människors främsta informationskälla (Thurén. & Strachal, 2011). Detta 

har således inneburit att det traditionella sättet att ”låsa fast information” försvunnit 

och det finns inte längre bara ett perspektiv på olika händelser från medierna. Tidigare 

kontrollerade de traditionella medierna, eller rättare sagt, ägde, den samtida 

opinionsbildningen och beskrivningen av verkligheten. Försäljningen av det tryckta 

mediet, såsom dags- och kvällstidningar, lider mot sitt slut och medborgarna har nu 

mer makt än någonsin över verklighetsbeskrivningar (Sverige Medieutredningen, 

2015).  

 

Det finns inte länge nyheter som enbart publiceras av traditionella medier - idag kan 

vem som helst agera journalist. Den digitala revolutionen har gett publiken tillgång 

till flera olika informationskällor på internet och även skapat möjligheten för publiken 

själva att publicera information om olika ämnen på diverse plattformar (Sverige 

Medieutredningen, 2015). Digitaliseringen har således lett till stora förändringar inom 

medielandskapet med ett radikalt ökande av möjligheter för produktion och 

distribution av medieinnehåll, vilket innebär att enskilda individer kan välja att agera 

som journalister (Sverige Medieutredningen, 2015). 
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Individer som inte är journalister, men som ändå skriver nyhetsinformation, behöver 

givetvis inte följa journalistikens riktlinjer och deras yrkesregler (Bruns, 2010), men 

när denna information tas upp av svenska medborgare är det inte alls säkert att denna 

aspekt var tydlig. Detta innebär således ett problem i det medieklimat vi har i Sverige, 

då nya sätt att publicera information på andra plattformar än de traditionella, kan bidra 

till olika former av alternativa agendor som påverkar demokratin (Rauch, 2010). 

Problemet blir där att sådana plattformar kan skada demokratin, om dess läsare tar del 

av inkorrekt och oetisk information från hemsidan. Därför vill vi undersöka 

skildringar av Palmemordet, som görs på en plattform av individer som inte är 

traditionella journalister. 

 

Vi ser en problematik i den ökade misstro som uppkommit mot de traditionella 

mediekanalerna de senaste åren, speciellt i den yngre generationen (SOM-institutet, 

2017). Det är inte bara medierna som fått ett minskat förtroende, utan även andra 

svenska institutioner (Andersson et. al, 2017; SOM-institutet, 2017). I en 

undersökning utförd av SOM-institutet kan vi se att förtroendet för 

samhällsinstitutioner minskat de senaste åren. Undersökningen jämför förtroendet 

mellan åren 1988–2016, där vi kan se att samtliga institutioner fått ett minskat 

förtroende. Detta gäller sjukvården, radio & tv, polis, dagspressen, riksdagen samt de 

politiska partierna. I åldrarna 16–29 år har även förtroendet för radio och tv minskat 

med tjugoen procentenheter mellan 2010–2016, vilket är den grupp där förtroendet 

minskat mest. I boken Misstron mot medier beskriver författarna att ett minskat 

förtroende mot institutioner delvis kan förklaras genom individers personliga 

erfarenheter och ideologier (Andersson et. al, 2017), där exempelvis människor som 

politiskt står till vänster har större förtroende för journalister, än de individer som står 

till höger. När fler grupper vänder sig till andra mediekanaler som belyser problem 

och samhällsfrågor som de traditionella medierna inte tar upp (Rauch, 2010), ser vi 

att en misstro kan grunda sig. Problematiken med ett medieinnehåll som inte skrivs 

av journalister är att lättillgänglig information med starka inramningar och tydliga 

ideologier inte nödvändigtvis behöver vara korrekt (Medieutredningen, 2015). 
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Eftersom Palmemordet än idag är ouppklarat har det gett upphov till stor kritik mot 

Polisen. Just den här utredningen är ett välkänt exempel på misstag inom svensk polis, 

och vi väljer därmed att undersöka gestaltningen av Palmemordet eftersom att det är 

ett mord som Polisens misslyckats med att lösa i dagens läge, trettiotvå år senare.  

 

Kritik mot en samhällsinstitution som Polisen kan bidra till att sänka förtroendet för 

den ytterligare (Sveriges Domstolar, 2016). Kan obekräftad information skapa mer 

misstro mot samhällsinstitutioner som Polisen, om den här typen av journalistik 

framställer det som att en misstro bör finnas? Detta är en studie som ämnar att 

undersöka, med en nättidning i fokus, den mediala gestaltningen av ett ouppklarat 

mord för att få en djupare insikt kring ifall det kan skapas en ytterligare misstro mot 

samhällsinstitutioner och/eller individer gällande ansvarig anstiftare för 

Palmemordet. Vi anser att denna undersökning blir av relevans för såväl medborgare 

i frågan om förtroende för medier och samhällsinstitutioner, som för 

forskningssamhället i samband med fortsatt forskning om medieinnehåll publicerat 

på andra plattformar på nätet. 

1.2 Palmemordet 

Olof Palme föddes 30 januari 1927 i Stockholm. År 1959 blev Palme invald i 

riksdagen och tio år senare, år 1969, blev han statsminister och partiordförande för 

Sveriges socialdemokratiska arbetareparti. Enligt socialdemokraternas hemsida var 

Olof Palme ”en stor internationalist som kämpade för fred, mot kärnvapen och för 

utvecklingsbistånd” (Socialdemokraterna, 2017) och enligt P3 dokumentär var 

Palmes roll i världen - i arbete för fred och nedrustning, mer respekterat än vad vi 

svenskar förstått, där han var en omtyckt ledare såväl internationellt som i Sverige 

(Sverigesradio, 2016). Olof Palmes politiska karriär tog slut vid 59 års ålder när han, 

år 1986, blev mördad på Tunnelgatan vid Sveavägen.  

 

Mordet är ouppklarat än idag. Vid det tillfället var Palme fortfarande Sveriges 

statsminister och ledde Sveriges socialdemokratiska arbetareparti. Mordet på Olof 

Palme är ett utav de mest kontroversiella morden i svensk historia. Utredningen kan 

jämföras med mordet på den amerikanske presidenten John F. Kennedy (Polisen, 

2018), som mördades under en bilfärd i Dallas 1963 (Nationalencyklopedin, 2018).  
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 Enligt Polisens hemsida fortgår mordutredningen än idag. De fem poliser som arbetar 

med utredningen går under namnet Palmegruppen. Varje vecka kommer det 

fortfarande in tre till fyra tips och antalet ökar i samband med att mordet 

uppmärksammas i media. Det finns idag fyra kända spår som Polisen följer upp.  

Christer Pettersson var tidigare misstänkt för mordet efter att ha blivit utpekad av 

Lisbeth Palme, där han hävdades ha varit utanför biografen Grand vid den aktuella 

tidpunkten. Han friades av en enig Svea Hovrätt på grund av bristande bevisunderlag.  

De aktuella spåren är därmed: 

 

• PKK-spåret, en kurdisk organisation som i Sverige är klassat 

som en terrororganisation. 
 

• 33-åringen, Viktor Gunnarsson en vapenfixerad man som var 

Palmekritisk och som befann sig på Kungsgatan den aktuella 
kvällen. 

 

• Polisspåret, ett antal olika tips om att polisen som grupp eller 

enskilda polismän skulle ha varit inblandade. 

 

• Sydafrikaspåret, att det var sydafrikanska säkerhetstjänsten 

som stod bakom mordet på grund av Olof Palmes kamp mot 
apartheidregimen. (Polisen, 2018) 

2 Bakgrund 

I detta kapitel kommer nättidningen Fria Tider att presenteras, följt av en 

begreppsdefinition av medborgarjournalistik, alternativa medier samt kopplingar 

mellan dem. 

2.1 Fria Tider 

Nättidningen Fria Tider grundades år 2009 och finansieras av prenumerationer (Fria 

Tider, 2018). De beskriver sig själva som “frihetligt konservativa” (Fria Tider, 2018). 

Statens Medieråd beskriver Fria Tider som “en del av radikala högerpopulistiska 

nätmiljön” (2013, s. 56) och tillägger även att tidningen har rasistiskt och 

främlingsfientligt innehåll (s. 57).  
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Enligt Cas Mudde definieras termen ”radikal” som ett motstånd mot grundläggande 

värderingar kring demokratin, och ”höger” som en naturlig tro på ojämlikhet (Mudde, 

2007, s. 26). Migrationsinfo i Sverige definierar högerpopulism som: 

 

“Högerpopulistiska partier kännetecknas av en populistisk 

politisk stil och en nationalistisk ideologi. De drivs av en 

exkluderande nationalism, motstånd mot invandring och mot 

”etablissemanget”. [...] Extrema partier har ofta bakgrund i 

fascistiska rörelser och har ett anti-demokratiskt och 

rasistiskt budskap.” (2016) 

2.2 Medborgarjournalistik – ett alternativt medieinnehåll 

Journalistiken har som ansvar att sköta uppgiften som förmedlare gentemot det 

demokratiska samhället – där de framförallt ska berätta sanningen (McQuail, 2013). 

Journalistik har olika krav på hur journalister förväntas att förmedla nyheter och 

utföra uppdrag. Kraven kallas för pressetiska regler och finns för att definiera vad 

som är lämpligt att publicera, samtidigt som hänsyn måste tas till att skydda individer 

mot oförskyllt lidande (Pressens Opinionsnämnd, 2018). Medborgarjournalister 

förväntas inte att leva upp till de krav traditionell journalistik följer (Singer, 2006). 

Kristoffer Holt diskuterar i en undersökning om fallet med knivmordsincidenten år 

2015 på IKEA - där den traditionella journalistiken hanterade uppgifterna om 

gärningsmannens etniska ursprung på det sätt som traditionell media har tillåtelse att 

göra genom publiceringsregler (2016). Däremot släpptes gärningsmannens etnicitet 

av medborgarjournalister på andra kanaler på webben. Detta är en tydlig indikation 

på att medborgarjournalister skriver som de vill, utan att ta hänsyn till de pressetiska 

kraven (Singer, 2006). Den här formen av alternativ journalistik fokuserar istället mer 

på att publicera snabba nyheter – och i samband med attentat vänder sig stora delar 

av publiken till det lättillgängliga materialet, snarare än den korrekta informationen 

som är skriven av traditionell journalistik (Bruns, 2010). Det centrala för 

medborgarjournalister är publicering av tillgänglig information, snarare än 

nyhetsrapportering som av etiska skäl inte tar med viss information i rapporteringen.  
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Detta är en relevant skillnad mellan medborgarjournalisters nyhetsrapportering 

jämfört med den traditionella journalistiken. Något som även utmärker 

medborgarjournalister är att de beskriver och rapporterar medborgarnas version av en 

företeelse som skildras i nyheterna – det vill säga deras aspekter av samhällsfrågor 

och företeelser (Sverige Medieutredningen, 2015). Medborgarjournalistiken 

fokuserar mycket på att dess publik ska dra egna slutsatser av det som rapporteras 

(Bruns, 2010). Medborgarjournalister som skriver medieinnehåll med en viss typ av 

värdering, konsumeras ofta av individer med samma typ av värdering. Detta kan 

handla om olika fenomen, och vara skrivet på olika sätt (Rauch, 2010); exempelvis 

skrivs det i hästtidningar mycket om just hästar, och dessa konsumeras ofta av 

individer med ett intresse för hästar och som har samma värdering om hästar som just 

den tidningen. 

Mycket av medborgarjournalistiken återfinns i sociala kanaler på nätet – såsom 

forum, bloggar, och på tidningar, där användare kan interagera med varandra. Detta 

betyder således att individer som kommenterar eller debatterar om olika fenomen ses 

som medborgarjournalister (Bruns, 2010). Andra nätsidor såsom wikis – där 

användarna själva kan redigera och skriva innehåll – räknas också som 

medborgarjournalistik (Bruns, 2010, s. 3). Detta sätt att förmedla information går ut 

på att publicera tillräcklig information om nyhetsvärda ämnen, där läsare får dra egna 

slutsatser av innehållet (2010). Vissa nättidningar som är självstyrande, som 

exempelvis Fria Tider, med egna mål och finansieringar, och som har redaktörer, kan 

räknas in som medborgarjournalister till en viss del, även om de fungerar som 

traditionella journalister och har finansieringar (Bruns, 2010, s. 3). Därmed kan Fria 

tider ses som medborgarjournalister då de rapporterar om företeelser och fenomen 

som ignoreras och underrapporteras av traditionella medier. Deras journalistik 

värdesätter även specifika värderingar där tydliga ideologier skiner igenom i det 

skrivna medieinnehållet (Rauch, 2014). Däremot kan Fria Tider också inte klassas 

som medborgarjournalistik, då nättidningen fungerar som ett kommersiellt företag 

som ser en ekonomisk vinning i nyheter. Journalistiken blir en marknad där 

nyhetsinnehåll baseras på utbud och efterfrågan från Fria Tiders prenumeranter (Holt, 

2016, s. 127).  
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Bruns (2010) och Holt (2016) argumenterar för att medborgares deltagande i den 

dagliga nyhetsrapporteringen, har bidragit till ett paradigmskifte där det journalistiska 

yrket sätts “ur spel” (2016, s. 405). Den offentliga scenen blir därmed tillgänglig för 

många fler aktörer, speciellt i samband med att alternativa publiceringsplattformar 

blivit så många fler, skriver Luke Goode i artikeln Social news, citizen journalism 

and democracy (2009). Medborgarjournalistik möjliggör framsteg i demokratin, då 

det inte enbart är de traditionella medierna som styr utbudet av nyheter (Bruns, 2008) 

– samtidigt som andra forskare menar att spridningen av felinformation är en risk för 

demokratin (Craft et. al, 2017). 

Forskning kring medborgarjournalistik skiljer sig åt en hel del beroende på var i 

världen forskningen sker. I Sverige är den här typen av journalistik exempelvis inte 

lika central som i länder där det råder hård censur, där annat medieinnehåll och 

medium behövs för att granska makthavare och förse allmänheten med information 

(Holt, 2016, s. 411). Med avstamp från detta anser vi att medborgarjournalistik, i en 

censurbelagd kontext, därför kan ses som ett medel som främjar demokratin medan 

den här typen av alternativ journalistik, i svensk kontext, kan upplevas som något 

dåligt med en negativ påverkan på demokratin. Skribenter för den svenska 

nättidningen Fria Tider kan i den här studien beskrivas som medborgarjournalister till 

viss del då de publicerar information som ignoreras eller underrapporteras av 

traditionella medier med de samhällsfrågor med inramningar som de anser är 

relevanta.  

2.3 Alternativa medier – ett medium 

Det finns även varierade sätt att beskriva alternativa medier, där åsikterna kan gå isär 

kring hur begreppet ska definieras. I denna studie har vi valt att utgå från Rauchs 

definition som säger att alternativa medier kan beskrivas som ett medium med 

alternativt medieinnehåll (2010). Alternativa medier publicerar medieinnehåll som tar 

hänsyn till försummade frågor, skilda åsikter och mobilisering av information som de 

största traditionella mediekanalerna ignorerar (Rauch, 2010). Detta medieinnehåll 

kan påverka demokratin (Craft et. al, 2017).  
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Alternativa medier – som generellt är småskaliga (Min, 2004) – uttrycker en alternativ 

version av hegemoniska politikområden, prioriteringar och andra perspektiv av 

verkligheten, och är en del av den offentliga diskussionen (Downing, 2001; Craft et. 

al, 2017; Min, 2004).  

 

Dhanesh och Loh (2015, s. 3) tar upp Kevin Moloney, som menar att relativt “nya” 

kommunikationskanaler på nätet, benämnt sociala medier - som exempelvis 

Facebook, Twitter, och politiska bloggar - har gett publiken möjlighet att tycka till 

med åsikter i den offentliga diskussionen. Åsikterna är något som Moloney menar 

främst används för propagandistiskt syfte i ett alternativt medieinnehåll (Dhanesh & 

Loh, 2015). Kortare förklarat anser vi att detta kan beskrivas som en situation där 

kommentarer på sociala medier kan ge upphov till massåsikter, som kan användas i 

felaktiga syften med bakomliggande agendor - än vad som kanske egentligen var 

tanken. Moloney hävdar också att majoriteten av alternativa medier består av extrema 

åsikter där individer vänder ryggen åt åsikter, ideologier samt perspektiv som på något 

sätt säger emot den egna tron (Dhanesh & Loh, 2015). Dessa kanaler har gjort att 

publiken kan vara med och bestämma verklighetsbeskrivningen och 

opinionsbildningen (Lee, Neeley & Stewart, 2012; Searson & Johnson, 2010; Waters 

& Williams, 2011).  

 

Effekten av dessa sociala mediekanaler är något som Shelley Boulianne skriver i 

artikeln Campaigns and Conflict on Social Media: A literature snapshot, varierar 

beroende på kontexten i den politiska kulturen och friheten till internet. Därför är 

sociala medier en av de största plattformarna för alternativt medieinnehåll där innehåll 

produceras av de personer som använder dem (Boulianne, 2016). Interaktioner via 

sociala kanaler gör att medborgare numera kan göra sina röster hörda i den offentliga 

diskussionen (Lee et al, 2012; Searson & Johnson, 2010; Waters & Williams, 2011). 

Av de publicitetsregler som traditionella medier måste följa är de, till viss del, 

begränsade i vad som får publiceras på deras kanaler (Pressens Opinionsnämnd, 

2018). Dessa publicitetsregler är något som inte alternativa medier har. När 

alternativa medier publicerar nyheter och information som ignoreras eller 

underrapporteras av de traditionella medierna behöver dessa inte vara bekräftade, 

eller källorna säkra (Min, 2004). 
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2.4 Alternativa mediers koppling till medborgarjournalistik 

I den här studien skulle alternativa medier kunna vara kopplade till 

medborgarjournalistik men behöver inte nödvändigtvis vara det, och vice versa. Detta 

grundar vi i Rauchs definition av att alternativa medier kan ses som ett medium för 

alternativt medieinnehåll (2010) och i Bruns definition av medborgarjournalistik som 

alternativ journalistik (2010). Även Joyce Nip (2006) menar att alternativ journalistik 

är sådant som kommer till utanför den traditionella journalistikens ramar; vilket hon 

menar är en typ av medborgarjournalistik.  

Bruns skriver att det finns olika typer medborgarjournalistik, där några sidor använder 

traditionella redaktörer, medan andra sidor använder forum med “öppen redigering” 

där läsare både får kommentera och ändra i texterna (2010, s. 3). 

Medborgarjournalistik berör innehåll som skrivs av medborgare på andra 

mediekanaler (Bruns, 2010), det vill säga alternativa medier. Vi ponerar därför att 

alternativa medier och medborgarjournalistik skulle kunna går hand i hand då dessa 

mediekanaler, på nätet, publicerar alternativ journalistik som inte följer samma 

pressetiska regler som de traditionella. Utifrån Bruns definition av 

medborgarjournalistik, tillsammans med de pressetiska regler vi kan ta del av via 

Pressens Opinionsnämnd (2018), kan vi dra slutsatsen att det innehållet som skildras 

i alternativa medier saknar pressetiska regler, och därmed inte kan betraktas som 

traditionell media. Av detta argument kan vi dra slutsatsen att alternativt 

medieinnehåll inte är detsamma som traditionell journalistik. I och med att nyheter 

och annan information som de traditionella medierna inte publicerar går att hitta på 

alternativa medier, innebär det att fler och fler människor vänder sig till sådana källor 

(Rauch, 2010). Något som Bruns menar kan resultera i en förskjutning av vad som 

anses godtagbart att skriva i texter som framställs som nyheter (2010). 

När vi talar om alternativa medier så talar vi om värderingar. I vissa fall har Fria Tider 

blivit klassad som en nättidning som tar ett Sverigedemokratiskt synsätt (Arkiv, 

2013), trots att nättidningen själva inte uttryckligen hävdat stå i närheten av sådan 

politik. Däremot tar vi avstamp från att Fria Tiders innehåll kan beräknas ha en 

framhävd tonalitet; och i fall där värderingar är i tydligt fokus benämner vi det som 

alternativt medieinnehåll enligt Rauch definition (2010).  



 

11(56) 

 

Eftersom nättidningen håller en ton i sina texter så betraktar vi inte deras journalistik 

som traditionell journalistik - utan vi anser att Fria Tider kan ses som 

medborgarjournalister, där vi kommer analysera deras version av Palmemordet.  

2.4.1 Olika former av medborgarjournalistik i alternativa medier 

Enligt Holt (2016) finns det olika former av medborgarjournalistik. I en undersökning 

om alternativa medier identifierade han tre förhållningssätt som alternativa medier 

resonerar kring sina egna verksamheter, samt vilka motiv som engagerar dem till 

deras medieinnehåll - där Fria Tider ingick i undersökningen. I undersökningen är 

termen åsiktskorridor av relevans där professor Henrik Ekengren Oscarsson beskriver 

det som åsikter som återfinns hos den svenska befolkningen, men som idag saknar 

plats i det offentliga rummet (2013). Holt delade in intervjustudien i tre teman där den 

första kategorin var Utanför åsiktskorridoren, som kan beskrivas som de alternativa 

medier som har fokus i att skapa och upprätthålla en plattform för de perspektiv och 

röster som inte platsar i de traditionella medierna, men som blir hörda på alternativa 

medier (Holt, 2016, s. 123). Den andra kategorin Bekämpa åsiktskorridoren är de 

alternativa medier som har som fokus att påverka opinionen som ligger utanför de 

egna kretsarna, med andra ord, med mål att nå en bredare grupp av människor. Den 

tredje kategorin Åsiktskorridoren skapar en ny marknad har fokus i ekonomisk 

vinning. De alternativa medier som platsar i den sistnämnda kategorin ser den 

”underkastade” journalistiken som en marknad där deras medieinnehåll med andra 

perspektiv på företeelse inte finns i de traditionella medierna och är därmed en 

ekonomisk resurs (Holt, 2016, s. 127). Detta innebär således att det största syftet är 

att skapa en marknadsposition som grundar sig i utbud och efterfrågan, precis som 

vilket kommersiellt företag som helst. Trots att ekonomisk vinning är det största 

motivet till engagemanget hos den här gruppen av alternativa medier menar Holt att 

det inte går att utesluta att de som ingår i den tredje kategorin inte vill påverka 

opinionen, utan endast att det inte är det främsta motivet för plattformen (Holt, 2016).  

I denna studie tar vi avstamp från detta resonemang kring medborgarjournalistik – 

där vi menar att Fria Tider till viss del är medborgarjournalister med ett vinstmotiv. 

De plattformar som innehåller medborgarjournalistik kallas för alternativa medier, 

där de har ett annat medieinnehåll än de traditionella mediekanalerna (Rauch, 2014). 
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3 Teoretiskt ramverk 

I detta avsnitt kommer först studiens teoretiska ramverk att presenteras, följt av ett 

avsnitt hur vi har använt teorierna i denna forskning.  

3.1 Dagordningsteorin 

Dagordningsteorin (engelska: agenda setting theory), har sitt ursprung i antagandet 

att nyhetsmedierna sätter den offentliga agendan, och kan fokusera allmänhetens 

uppmärksamhet på specifika, viktiga problem (McCombs, 2003). Media ses därmed 

så pass kraftfulla att de porträtteras så att deras agenda är allmänhetens nyheter 

(Turner & West, 2014). Dagordningsteorin belyser hur media filtrerar en verklighet 

utifrån bestämda skildringar och koncentrerar publiken till att uppfatta vissa ämnen 

som viktigare än andra. Enligt McCombs beskrivning kan läsare uppfatta hur viktigt 

ett ämne är baserat på placeringen av nyheten i media. Det är vanligt förekommande, 

enligt McCombs, att tidningar lämnar ledtrådar till läsare om vad ämnet i nyheten 

handlar om, genom exempelvis valet av rubrik (2003).  

 

Teorin beskriver hur nyhetsmedier påverkar tematiken kring ämnen, där de kan 

påverka vilka samhällsfrågor som är betydelsefulla och som människor ska ta 

ställning till (Strömbäck, 2014). Turner och West beskriver att begreppet dagordning 

i grund och botten inte handlar om att medier berättar hur individer ska tänka, utan på 

vad individen ska tänka på (2014). I denna studie ser vi alternativa mediers 

rapportering som agendasättande på ett sätt, eftersom det är de som väljer vilka frågor 

som ska fokuseras på och debatteras om, inom detta område. Denna studie använder 

dagordningsteorin för att beskriva alternativa mediers journalistik och hur denna 

journalistik kan ses utifrån teorins grundläggande antaganden; att medier berättar vad 

individer ska tänka på. 

3.2 Gestaltningsteorin 

Gestaltningsteorin (engelska: framing theory) är ett verktyg för att kunna se vad som 

är mest framträdande och uppmärksammat i ett medieinnehåll (Entman, 1993). 

Oavsett om förmedlaren av medieinnehållet ämnar vara så neutral som möjligt 

uppstår det oftast en typ av inramning – något som sker medvetet eller omedvetet. 
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Detta innebär att vissa aspekter av företeelsen eller fenomenet förstärks, det vill säga 

att det ramas in och blir mer framträdande (de Vreese, 2005). Gestaltningsteorin 

handlar om att information kan ses utifrån olika perspektiv och därmed även tolkas 

på olika sätt (Goffman, 1986). Problemet med inramning av exempelvis olika 

samhällsproblem är att när de ramas in på ett specifikt sätt kan de vara svåra att ändra, 

detta innebär således att medieinnehållet blir ensidigt och att mottagaren förlorar den 

objektiva, balanserade bilden (Entman, 1993). Ett exempel på ett sådant 

samhällsproblem är när alternativa medier som exempelvis Fria Tider, hävdar att de 

är sanningssägare men som har en invandringskritisk agenda (SVT, 2016) där de 

ramar in invandring på ett sätt som gör att mottagaren av innehållet har svårt att ändra 

sitt perspektiv, och förlorar den balanserade bilden.  

 

Gestaltningsteorin innebär att medier väljer ut vissa aspekter av en så kallad ”upplevd 

verklighet” och gör sedan dem mer framträdande i text - eller andra former, såsom 

videoklipp - på ett sådant sätt som främjar ett problem (Entman, 1993). Det kan vara 

allt ifrån hur ett fenomen beskrivs till vad för ton som används i det skrivna eller 

talade språket. Gestaltningsteorin bygger på att somliga delar av ett problem eller en 

aspekt av verkligheten uppmärksammas och beskrivs i medier, vilket innebär att 

gestaltning av ett visst perspektiv styr bort uppmärksamhet från andra aspekter av 

verkligheten (Entman, 1993, s. 54). Gestaltningsteorin har även två olika 

observationer av gestaltningar; där den ena observationen handlar om att traditionella 

mediers aspekt av verklighetsbeskrivningen aldrig är identisk med den verklighet som 

nyheten faktiskt handlar om (Strömbäck, 2004, s. 41). Den andra observationen, det 

vill säga människors bild av verkligheten, är något som inte är den riktiga 

verkligheten, det är förmedlaren av informationens version av verkligheten 

(Strömbäck, 2004).  

 

Gestaltningsteorin handlar om mediernas makt för verklighetsbeskrivningar, med 

andra ord; makten över hur verkligheten uppfattas (Strömbäck, 2004). I och med att 

specifika fenomen och händelser placeras i särskilda sammanhang påverkas 

verklighetsuppfattningen hos allmänheten (Communication Studies, 2015).  
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Ett annat sätt att se på gestaltningsteorin är att verkliga objekt eller problem varierar 

från människors syn på objektet eller problemet, det vill säga deras egna inramning 

på problemet. Människor agerar utifrån vad de ser och tycker och utgår "utifrån bilden 

i deras huvud" - deras egna inramning kring ett fenomen - istället för "sakens eller 

problemets verklighet" (Lippmann, 1957[1922]). Strömbäck citerar medieforskaren 

Stephen D. Reese som beskriver gestaltningsteorin enligt följande: 

 

“Gestaltningar är principer som är socialt delade och varaktiga över 

tid, och som på ett symboliskt plan bidrar till att strukturera 

verkligheten på ett meningsfullt sätt” (2004, s. 42). 

3.3 Tillämpning av teorier 

I denna studie har vi, enligt dagordningsteorin, sett Fria Tider som delvis 

agendasättande för sina läsare. Teorin har implementerats på nättidningens sätt att 

berätta vad läsarna ska tänka på, enligt teorins grundläggande antaganden (West & 

Turner, 2014). Det innebär att information, påståenden och vinklingar i Fria Tider kan 

göra att läsaren av nättidningen uppfattar vissa ämnen som dels viktigare än andra, 

men också formar läsarens uppfattning om verkligheten. Med andra ord sätter Fria 

Tider på ett sätt dagordningen för de läsare som följer nättidningen.  

Eftersom vi inte kan utesluta att Fria Tiders läsare enbart konsumerar alternativt 

medieinnehåll kan vi inte heller säga att de är agendasättande, men att de kan vara. 

Teorin har till största del hjälpt oss i vår tolkning av Fria Tiders inramningar av 

Palmemordet; där vi har sett hur Fria Tider belyser vissa aspekter av Palmemordet 

men inte andra. 

 

Vi har använt gestaltningsteorin för att se vad som är mest framträdande och 

uppmärksammat gällande mordet på Olof Palme i Fria Tider. Genom att använda 

denna teori har vi sett vilka ramar som används, och om de används för att ”skylla 

mordet på” någon. Vi har även använt gestaltningsteorin som metod, där vi har använt 

gestaltningsanalys för att se vilka ramar som framträder. Att alla individer inte 

konsumerar alternativa mediemeddelanden är i denna studie en fundamental tanke, 

och både teorin om dagordning, samt gestaltningsteorin, har implementerats på den 

alternativa journalistiken - medborgarjournalistiken. 
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4 Tidigare forskning 

I detta avsnitt tar vi upp tidigare forskning inom området som behandlar minskat 

förtroende för traditionella medier, men även alternativa medier, samt filterbubblor 

och ekokammare. 

4.1 Minskat förtroende för traditionella medier 

I dagens digitaliserade samhälle - där övergången till digital teknik genomsyrar 

människors vardag och påverkar samhället - har förtroendet för de traditionella 

medierna minskat hos allmänheten. En studie av Samhälle Opinion Media Institutet 

år 2017 visade att förtroendet för de traditionella medierna har minskat bland gruppen 

ungdomar och unga vuxna i åldrarna 16–29. Inom denna grupp var det framförallt de 

som stod tydligt till höger på den ideologiska skalan som hade den största misstron 

mot de traditionella medierna (SOM-Institutet, 2017). I undersökningen beskrivs 

förtroendet för de traditionella mediernas som stabilt mellan åren 1988 och 2016, men 

sedan dess har förtroendet för radio, tv och tidningar rasat bland ungdomar och unga 

vuxna (SOM-institutet, 2017).  

I boken Misstron mot Medier belyses även svårigheten med att återvinna förtroendet 

hos denna grupp av människor som har starkast misstro mot medierna, som ett 

problem (Andersson et. al, 2017). Detta innebär således att denna grupp av individer 

är mer kritiska till det som står i medierna (SOM-institutet, 2017), något som har lett 

till att de istället vänder sig till andra informationskällor. De traditionella medierna 

har alltid haft ett stort inflytande i människors verklighetsuppfattningar och i 

opinionsbildningen (Rauch, 2014) där de har varit de största spelarna i medieklimatet. 

Traditionella medier har skapat olika typer av gestaltningar som definierat och 

diagnostiserat problem, vinklade ur perspektiv som varierat beroende på värderingar 

och ståndpunkter (de Vreese, 2005). 

 Men med åren har forskning, liknande SOM-institutets, visat att de traditionella 

medierna har tappat förtroende hos vissa grupper av individer – något som Rauch 

menar är på grund av att de oftast uppfattas som problematiska, med kommersiella 

intressen och vinstmotiv (2014). Den traditionella journalistiken har även kritiserats 

för att den inte ger en rättvisande bild av samhället (Andersson et. al, 2017).  
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Under de senaste åren har ett överflöd av alternativa medienyheter uppkommit, främst 

på nätet - något som har dragit till sig uppmärksamhet och även påverkat det 

offentliga samtalet (Holt, 2016). Detta är en tydlig illustration av att det finns en klyfta 

mellan alternativa medier och de traditionella medierna, där det enligt Holt finns 

exempel på personer inom alternativa medier som kritiserar traditionella medier och 

menar att de medvetet och systematiskt mörklägger vissa fakta (2016). Författarna av 

boken Misstron mot medier anser att detta kan bero på dagens underhållningstrend i 

nyheter, otydlighet mellan reklam och redaktionell text samt på det faktum att mycket 

journalistiskt innehåll numera utformas för att traditionella medier vill att människor 

ska klicka på deras artiklar och nå reklamen som finns i dem (Andersson, et al., 2017). 

Yariv Tsfati och Jonathan Cohen argumenterar i artikeln Democratic consequences 

of hostile media perceptions: The case of Gaza settlers att när vissa grupper slutar lita 

på traditionella mediers verklighetsbeskrivningar börjar dessa grupper att ifrågasätta 

mediernas roll inom demokratin (2005). Enligt Tsfati och Cohen slutar individerna 

lita på medier på grund av misstankar av att det enbart är ensidiga bilder som medierna 

skildrar (2005).  

Detta innebär således att misstro mot medierna ökar och att dessa grupper vänder sig 

till alternativa medier – då de anser att traditionella medier inte berättar hela sanningen 

(Ariyanto, Hornsey, & Gallois, 2007; Hartmann & Tanis, 2013; Perloff, 2015).  I en 

fallstudie av InCheol Min tas tidigare forskning av Denis McQuail upp, där 

medieproducenter beskrivs som att de har den främsta kunskapen i hur 

mediemeddelanden ska gestaltas, utan att egentligen känna sin publik. Detta är något, 

som Lee et. al anser försvårar de traditionella mediernas sätt att upprätthålla sin 

relation till publiken (2012), eftersom att de inte känner den. Konsekvenserna blir då 

att publiken tappar förtroendet för de traditionella medierna och vänder sig till andra 

medieinnehåll (Min, 2004). 

I och med den ökade misstron mot traditionella medier (SOM-institutet, 2017; 

Andersson, et al., 2017) har denna studie dragit nytta av tidigare forskning för att 

kunna förstå alternativa mediemeddelanden ytterligare. Av resultatet från SOM-

institutets forskning har vi fått mer vetskap kring att misstron ökar bland ungdomar 

och unga vuxna samt att de flesta inom den gruppen har en ideologi lutad åt höger. 
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Av den framtagna forskningen om misstro mot medier har vi mer kunskap kring 

varför misstron till traditionella medier har ökat och var problemet kan ligga. Vi har 

kunnat öka vår förståelse kring hur alternativt medieinnehåll kan se ut – i Fria Tider 

– och har även kunnat göra en tolkning baserat på den kunskap som tidigare forskning 

tagit fram om misstro. 

4.2 Alternativa medier och alternativt medieinnehåll 

När stora delar av publiken istället vänder sig till alternativa mediekanaler sprids den 

information som kan vara osann eller vinklad ur ett annat perspektiv – något som 

Bruns (2010) tar upp och problematiserar. Craft et. al (2017) menar att det finns en 

oro att alternativt medieinnehåll ska påverka demokratin på ett propagandistiskt och 

negativt sätt. Det vill säga, med extrema idéer på hur samhället ska organiseras 

och/eller styras respektive inte styras. Eftersom demokratin, till viss del, lutar sig på 

att medier levererar nyhetsbaserat material - blir detta problematiskt, om det finns en 

risk att alternativt medieinnehåll kan vara osant, vinklat, eller propaganda (Bruns, 

2010; Craft et. al., 2017). 

I en studie av Ganga S. Dhanesh och Tracy Loh (2015) undersöker författarna olika 

sätt som ett specifikt mediemeddelande formas genom gestaltningsteorin i alternativa 

medier, gentemot hur mediemeddelandet gestaltas i de traditionella medierna. De 

undersökte även vilken påverkan ett mediemeddelande har på publikens perception 

av regeringens kommunikation till allmänheten (2015, s. 4). Författarna nyttjade en 

kvalitativ metodansats där de skapade fyra artiklar, som berörde två kontroversiella 

problem i Singapore. Två av dessa artiklar var alternativa och två traditionella, och 

samtliga visade olika gestaltningar av problemen i Singapore (2015, s. 13).  

Resultatet av studien visade att gestaltning av ett medieinnehåll med både alternativt 

medieinnehåll, respektive traditionellt medieinnehåll hade en påverkan på publikens 

perception av regeringens kommunikation till allmänheten (Dhanesh & Loh, 2015, s. 

20) Studien visade däremot att alternativt medieinnehåll resulterade i att medborgarna 

fick en försämrad uppfattning av hur högre makter kommunicerade med allmänheten 

(Dhanesh & Loh, 2015).  
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Med utgång från att individer får en försämrad uppfattning av högre makter i samband 

med alternativt medieinnehåll - har denna studie baserats på Dhanesh och Lohs 

undersökning när vi har undersökt Fria Tiders gestaltningar. 

I studien The Role of Mainstream and Alternative Media Use in Predicting 

Traditional and Protest Participation, av Michael P. Boyle och Mike Schmierbach 

(2009) studeras skillnaderna mellan traditionella och alternativa mediers 

protestdeltagande i politiska sammanhang - beroende på vad för typ av medieinnehåll 

de exponerats för. För att göra detta granskade författarna vilka roller som alternativa 

och traditionella medier har i att förutsäga tre olika typer av deltagare: a) traditionella 

(de som arbetar med politik eller är engagerade för att göra en förändring), b) starkt 

(de som både konsumerar traditionell och alternativt medieinnehåll och c) 

protestanter (de som endast använder sig av alternativa medier). Genom att använda 

sig av en kvalitativ innehållsanalys upptäckte studiens författare att alternativa 

medieanvändare var mer benägna att delta i politiska protester, än de traditionella 

medieanvändarna. Detta resultat gav oss en större förståelse kring vilka typer av 

sociala grupper som konsumerar alternativa medier. Något som även är värt att nämna 

som bidrar till större förståelse för människor som spenderar tid på alternativa medier 

är Rauchs studie (2014) om alternativa medier.  

Hennes resultat visade att de människor som vände sig till alternativa medier, även 

var användare som diskuterade olika ämnen och ofta själva var aktiva producenter för 

alternativt medieinnehåll. Dessa resultat gav även här oss en större förståelse kring 

vad för individer som läser alternativa medier samt en indikation på att de är aktiva 

medlemmar. Detta innebär således att de som skriver alternativt medieinnehåll – även 

så kallade medborgarjournalister – tenderar att skriva om olika fenomen med deras 

egna ord, vilket skapar en viss gestaltning kring just det fenomenet (Harcup, 2015).  

I Rauschs studie kan vi se att de individer som hade höga värderingar kring specifika 

fenomen, var de som sökte sig till alternativt medieinnehåll (Rauch, 2014). Vi anser 

att båda dessa undersökningar är relevanta för vår studie då de visade på att de grupper 

av människor som exponeras för alternativa medier har en stark tro och hög värdering 

kring sin ideologi eller ämne.  



 

19(56) 

 

Dessa grupper är aktiva i att skapa eget medieinnehåll och även att gå till protest i 

politiska sammanhang för att få sin värdering hörd och uppmärksammad, vilket ger 

oss en klar bild på vad för typ av innehåll vi kan förvänta oss att hitta i Fria Tider. För 

att vi ska tolka och analysera deras medieinnehåll är det därför viktigt att vi har en 

förståelse för vad för typ av grupper av människor som skriver dessa texter.  

4.3 Filterbubblor och ekokammare 

En undersökning har visat att individer som konsumerar mycket alternativt 

medieinnehåll som stödjer deras värderingar kring specifika fenomen, ofta tenderar 

att hamna i en filterbubbla eller i en ekokammare (Bozdag & van den Hoven, 2015). 

Att hamna i en filterbubbla innebär att stora företag som exempelvis Facebook och 

Google skräddarsyr vad användaren får uppleva och exponeras för på nätet. Nätjättar 

använder sig av algoritmer för att välja ut intressant medieinnehåll åt användaren som 

innebär att användaren matas med åsikter som denne håller med om (Pariser, 2011, s. 

2). Detta gör att andra åsikter som strider mot användarens egna uppfattning inte görs 

synliga bland individanpassat innehåll (Språktidningen, 2016) som i sin tur kan leda 

till en ekokammare. Begreppet ekokammare används i sammanhang där åsikter i 

massmedier uppmärksammas och förstärks som ett eko.  

Detta eko upprepas av olika aktörer med samma ideologiska uppfattning, utan att 

lägga vikt på motståndarens ståndpunkter eller argument som ses som ett ”hot” eller 

utmaning på den egna ideologin (Språktidningen, 2014). Dessa två begrepp har en 

koppling till varandra där filterbubblor utvecklas till ekokammare. Personer som får 

individanpassat innehåll hör samma argument om och om igen och när andra 

perspektiv tränger in från annat håll, hörs inte det; utan endast ekot. Eli Pariser menar 

att demokrati kräver att människor behöver flera perspektiv än sitt egna kring 

händelser, men där det istället visat sig att människan blir inlåst i sina egna 

filterbubblor (2011, s.5). Logistikfokus beskriver det såhär: 

“Om en filterbubbla blir alltför intern riskerar den att bli en 

ekokammare, där det som sägs av en aktör snart upprepas av de 

övriga tills budskapet blir accepterat som sanning.” (2012) 
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I dessa filterbubblor framkommer bara ett typ av perspektiv, och det är oftast det som 

den individen eftersöker.  

5 Syfte och forskningsfrågor 

I detta avsnitt presenteras studiens syfte och forskningsfrågor. 

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur mordet på Olof Palme skildras i ett 

alternativt medium; Fria Tider. För att kunna genomföra denna undersökning har vi 

använt en kvalitativ innehållsanalys, där gestaltningsteorin influerat vår metodansats.  

Målet med denna uppsats är även att lämna ett bidrag till kommande forskning om 

alternativa medier, och förse samhället med relevant forskning om alternativt 

medieinnehåll och problematisera begreppet medborgarjournalistik.  

 

F1: Hur framställs mordet på Olof Palme i Fria Tider? 

 

F2: Vilka samhällsinstitutioner eller individer benämns som misstänkta för 

mordet på Olof Palme i Fria Tider? 

 

F3: Vad utmärker gestaltningen av förekommande misstankar mot 

samhällsinstitutioner eller individer för mordet på Olof Palme i Fria Tider?  

6 Metod och material 

I detta kapitel presenteras studiens metod och analysmodell. Vi tar även upp de 

avgränsningar vi valt, samt hur urvalsprocessen gått tillväga. 

6.1 Kvalitativ textanalys 

Den kvalitativa textanalysen fungerar som bäst i undersökningar som ämnar 

åskådliggöra en helhetsbild - med tillhörande diskussion för att få en ökad förståelse 

för sammanhanget (Bryman, 2011).  
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Dess förmåga att systematiskt beskriva och analysera bildlig, talad, symbolisk samt 

skriven data gör att metoden hjälper forskaren att fånga textens olika delar.  

Betydelsen av ordet “text” innebär i vår studie en skriven text, i form av en artikel. 

Vi använder därmed inte ordet för att beteckna exempelvis fotografier, film eller 

andra företeelser. 

 

Metoden används för att undersöka vad som egentligen sägs; alltså textens latenta 

innehåll, och ger oss möjlighet att hitta bakomliggande teman i materialet och ställa 

frågor till det (Bryman, 2011). Därefter kan vi se om texten, eller vi, kan besvara 

frågorna (Esaiasson et. al, 2017). Detta kräver att vi som forskare tar del av vårt 

material flera gånger, är uppmärksamma på analysens olika delar samt även har 

begrepp, perspektiv och frågeställningar klara för oss innan vi angriper texten 

(Esaiasson et. al, 2017; Østbye, 2004). Denna metod skiljer sig från en kvantitativ 

metodansats, som lämpar sig bättre i forskningssammanhang som är kontextberoende 

och kräver mer tolkning av data (Krippendorff, 2013). Det finns olika sorters 

kvalitativ textanalys; vi har utformat vår med inspiration från gestaltningsteorin.  

6.2 Gestaltningsanalys 

Genom en kvalitativ textanalys, har vi använt gestaltningsanalysen för att ta oss an 

texten. Detta är en analysmodell som beskrivs i boken Metodpraktikan som lämplig 

för att se hur ett problem, eller ett fenomen inramas (Esaiasson et. al, 2017).  

Gestaltningsanalysen är grundad ur samma förutsättningar som gestaltningsteorin, 

och beskrivs enligt Esaiasson et. al som lämplig för studier som vill komma åt de 

inramningar som sker medvetet och strategiskt av vissa aktörer (2017, s. 218). I Makt, 

medier och samhälle: en introduktion till politisk kommunikation skriver Strömbäck 

att gestaltningsanalysen innebär att analysera vilka aspekter som är mer framträdande 

i texter - där specifika problembeskrivningar, förklaringar samt moraliska värderingar 

är framträdande (2014). Bryman skriver att samhällsproblem inte har en given 

mening; utan kan tolkas och presenteras, eller rättare sagt: inramas, på olika sätt 

(2011). Detta har en betydelse för hur aktörer agerar mot fenomenet (Bryman, 2011), 

eftersom det är möjligt att via processer i skrivande lyckas leda individer till att skapa 

åsikter och uppfatta nyheter på ett visst sätt (Strömbäck, 2014).  
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Likt Esaiassons beskrivning av gestaltningsanalysen ville vi i denna studie också 

komma åt inramningar som kan ske av aktören Fria Tider när det kommer till 

gestaltningen av Palmemordet. Vi kan då se om några element framhävs i texten som 

kan tolkas som att en gärningsman ramas in som ansvarig för händelsen. För att göra 

detta tog vi fram frågor till texten, som presenteras senare i kapitlet. I framtagningen 

av dessa frågor har vi utgått från Esaiasson et. al (2017), som menar att de ska vara 

centrerade till problemets natur och orsak (s. 218). Av gestaltningsanalysen kunde vi 

även tydliggöra och problematisera medborgarjournalistiken i texterna. Det var av 

relevans i studien att studera vilken version av händelsen som Fria Tider erbjuder sin 

publik - och om det gick att tyda vilka ramar som framhävts eller förminskats. 

6.2.1 Frågor till texten 

Eftersom denna uppsats ämnar undersöka hur Fria Tider framställer Palmemordet, 

har vi valt att utforma våra frågor till texten efter dels subjekt; där vi undersöker om 

karaktärsdrag som attribut och egenskaper framhävs, dels orsaken till händelsen; som 

gärningsmannens motiv eller budskap, och slutligen värdeladdade ord; som 

värderingar som bildligt och känslomässigt säger någonting ytterligare till texten än 

det skrivna. Det är med hjälp av dessa frågor som vi kommer att kunna besvara våra 

tre forskningsfrågor, eftersom det är ett lämpligt tillvägagångssätt för att mer 

djupgående analysera den information som finns i texterna. Svaren på frågorna 

kommer vi senare att analysera i studien, och koppla dem till våra forskningsfrågor.  

 

Frågorna vi har ställt till texten är: 

 

1. Hur är mordet inramat? 

 

2. Vilka sorters subjekt (aktörer) finns med i inramningen?  

Med vilka karaktärsdrag representeras de? Framställs aktörerna med 

specifika egenskaper som förklarar hur denne är som person?   

 

3. Vilka och/eller vad inramas som orsaken?  
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4. Hur är orsaken/gärningsmannen till mordet inramat?  

Finns det något motiv i texten som kan tolkas till gärningsmannens? 

Framkommer det ett budskap som kan kopplas till gärningsmannens? Kan 

politiska åsikter kring eller från gärningsmannen urskiljas, som kan kopplas 

till att ha för avsikt att genomföras i samband med attacken.  

 

5. Vilka värdeladdade ord och fraser används i beskrivningen av händelsen? 

Med värdeladdade ord menas ord som uttrycker en värdering. Ord som sedan 

sätts in i ett sammanhang, en fras, som bildligt säger ytterligare något till 

texten, har tolkats. Slutligen har även ord som tillför en känsla till texten 

tolkats. 

6.3 Analysverktyg 

6.3.1 Avgränsningar och urval 

Det saknas konkreta siffror på hur stora de alternativa medierna som Fria Tider, 

Nyheter Idag och Samhällsnytt (tidigare Avpixlat) är, men den uppfattning vi fått i 

samband med denna kandidatuppsats är att det är dessa som är dominerande i svensk 

kontext. Valet av att studera Fria Tider närmare grundar sig i att det enbart är denna 

nättidning som har haft tillgängliga artiklar om Olof Palme; av Fria Tider, Nyheter 

Idag och Samhällsnytt. 

 

Materialet i undersökningen består av tidningsartiklar från nättidningen Fria Tider, 

som grundades år 2009 (Fria Tider, 2018). Vi bedömde att ingen specifik avgränsning 

i tid var relevant för denna studie, då materialet är nyare än tio år. Artiklarna valdes 

ut genom att söka i Fria Tiders arkiv efter “Olof Palme”. Antalet träffar blev där 40 

stycken. I kodningen av de 40 förekommande artiklarna, framkom det att sökningar 

på “Olof Palme” i Fria Tiders arkiv även visade Facebook-kommentarer till 

artiklarna. Dessa kommentarer var inte relevanta i studien och kodningen fungerade 

därmed för att sålla bort de artiklar som inte benämnde Olof Palme i artikeln, utan 

bara i kommentarerna. Det blev sexton artiklar kvar efter kodningen. 
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Av de sexton kvarvarande artiklarna framkom det att tretton av dem hade taggen 

“Mordet på Olof Palme”. För att säkerställa att alla artiklar var relaterade till 

Palmemordet valde vi att koda in de sexton stycken artiklarna i två kategorier, där den 

ena var “Relaterade till Palmemordet”, och den andra var “Ej relaterade till 

Palmemordet”. Den sistnämnda kategorin innebar att Olof Palme benämndes i 

artikeln, men varken mordet eller en indikation på en misstänkt framhävs. Det fanns 

således inte en känd koppling till syftet med den här studien och dessa artiklar 

platsade då inte i populationen. Artiklarna i kategorin “Ej relaterade till Palmemordet” 

blev totalt fem stycken. De som var relevanta för studien var elva stycken artiklar som 

placerades in under kategorin “Relaterade till Palmemordet”.  

 

Relaterade till Palmemordet 

Datum Artikel 

2018-02-21 Palmemordet: Polisen kan ha manipulerat bevis mot Pettersson 

2016-11-16 Krister Petersson tar över Palmeutredningen1 

2016-02-29 SD-ledamot övervägde anmäla Löfven för Palme-utspel 

2016-02-29 Hundratals nya tips till Palmegruppen1 

2016-02-28 30 år har gått sedan mordet på Olof Palme 

2015-02-28 29 år sedan Palme mördades1 

2014-06-07 Sverige drev eget Stasi 

2014-05-17 Natochef ledde hemlig nazistarmé 

2013-07-13 Sigrid Rausing förhörs om Palmemordet 

2013-01-29 Nato-grupp kopplas till Palmemordet 

2012-08-28 Eva Rausing pekade ut affärsman för Palmemordet 

  
1 Innehåller inga subjektiva påståenden 

 
Ej relaterade till Palmemordet 

Datum Artikel 

2016-03-06 Här uppmanar Sydafrikas president till mord på vita 

2014-03-23 De gör som de vill med dina pengar 

2013-12-08 Löfven och Jämtin till Sydafrika 

2012-12-13 MP-politiker plagierade Palme 

2012-11-11 Ingen Palme i Säpos bordelldokument 

 

Figur 1. Artiklar med Olof Palme som sökord.  
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Det slutgiltiga antalet artiklar blev totalt elva stycken i kategorin “Relaterade till 

Palmemordet”. Däremot framkom det under kodningsprocessen att tre av artiklarna 

inte innehöll subjektiva påståenden, och därmed kunde dessa inte tas med i 

populationen (Se figur 1). Med subjektiva påståenden menade vi påståenden som höll 

en pressetisk standard, med objektivitet i enlighet med traditionell journalistik - 

utefter vad som finns att ta del av via Pressens Opinionsnämnd (2018). Eftersom dessa 

texter inte var av relevans för studien så blev det slutgiltiga antalet texter åtta stycken.  

 

Eftersom mängden texter i populationen inte var många gjorde vi ett totalurval av 

hela rampopulationen (Esaiasson et. al, 2017). Därefter gick vi igenom texterna 

systematiskt.  

6.4 Validitet och reliabilitet 

Esiasson et. al (2017) beskriver validitet som huruvida vi analyserar det vi påstår oss 

analysera - med andra ord, giltigheten och trovärdigheten i studien. Bryman beskriver 

reliabilitet som den tillförlitlighet vi kan ha till att en studies resultat blir detsamma 

om den genomförs på nytt. Påverkas en undersökning av slumpmässiga eller 

osystematiska betingelser har den låg reliabilitet, och vice versa (2011). I och med att 

vi har valt en kvalitativ metodansats innebär det en riskfaktor för studiens validitet 

och reliabilitet - eftersom det i slutändan är forskarnas egna tolkningar som utgör 

studiens analys. Med detta i åtanke har vi försökt att på bästa möjliga sätt beskriva 

hur textanalysen genomförts och varit så transparenta som möjligt i hur vi använt 

begrepp i förhållande till analys, metod, tidigare forskning och teori. Utifrån 

Esaiasson et. als beskrivning av validitet är förhoppningen att vår studie haft en god 

sådan (2017). I frågan angående reliabilitet ansåg vi att det kan vara svårt att replikera 

en gestaltningsanalys - som i grund och botten baseras på våra tolkningar av 

materialet. Vi har gjort det vi kan för att studien ska vara beskriven på ett 

lättförståeligt sätt. Även om denna studie inte går att replikera till fullo; vill vi med 

detta kapitel utgöra en grund för framtida forskning att ta del av. Dels i hur vi utformat 

våra begrepp, men även i den tidigare forskning vi tagit del av, i relevanta teorier och 

i valet av metod.  
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6.5 Forskningsetik 

Vetenskapsrådet har utformat ett antal råd, tips samt definitioner på relevanta begrepp 

inom området för etik och moral som, för en studie på denna nivå, är relevant enligt 

oss att ta del av. I denna studie ligger syftet i att – ur ett medie- och 

kommunikationsvetenskapligt perspektiv – undersöka och analysera hur Olof Palmes 

död skildras i Fria Tider. Förutom ett tydligt syfte med uppsatsen, korrekt definierade 

begrepp samt goda formulerade forskningsfrågor är det viktigt för oss att ta del av 

dessa råd för att säkerställa kvalitén på studien. I God Forskningssed kan området 

forskningsetik inte direkt avgränsas med hänsyn till dess omfång; det berör frågor och 

relationer mellan forskning och etik, etiska krav på forskaren samt även etiska krav 

på dess inriktning och genomförande (2017).  

 

Forskningsetiken är inte enbart relaterad till överväganden av etiska frågor som berör 

dem som medverkar i undersökningen - det är även relevanta resonemang som berör 

de etiska frågor som uppkommer gentemot forskningen, forskarsamhället och 

samhället i övrigt (Vetenskapsrådet, 2017). I studien   har vi följt Sveriges rikes lag. 

Utifrån Vetenskapsrådets Vad är god forskningssed? (2005) har vi utgått från följande 

rekommendationer:  

 

1. Du skall tala sanning om din forskning  

2. Du skall öppet redovisa metoder och resultat  

3. Du skall öppet redovisa kommersiella intressen och andra bindningar  

4. Du skall medvetet granska och redovisa utgångspunkterna för dina studier  

5. Du skall inte stjäla forskningsresultat från andra (t.ex. från yngre 

medarbetare)  

6. Du skall hålla god ordning i din forskning (bl.a. genom dokumentation och 

arkivering)  

7. Du skall inte bedriva din forskning på sådant sätt att andra människor 

kommer till skada (t.ex. försökspersoner)  

8. Du skall vara rättvis i din bedömning av andras forskning 

 

Gällande anonymitet i denna studie har vi valt att behandla förekommande skribenter 

i texterna anonymt. Dessa namn har inte relevans i studien och vi ansåg därmed att 

det är utanför studiens syfte att skriva vem som skrev vad.  
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Även om våra åsikter ligger i linje med att individer borde stå till svars för vad de 

skriver på internet; ligger studiens syfte i något annat. Vi har därmed valt att 

anonymisera dessa namn. Vi ansåg att det var Fria Tider som helhet som var ansvarig 

för det som skrivs i nättidningen och därmed tas enbart Fria Tider upp som ansvarig 

utgivare; inte den person som skrev en viss text och inte heller den person som 

grundade tidningen. Studiens syfte ligger i att se hur en händelse ramas in; inte i om 

medborgarjournalistik via högerextremistiska medier skrivs av män eller kvinnor. 

Även om just denna aspekt kan ses som relevant i andra studier, ansåg inte vi att den 

är relevant i just denna.  

 

Däremot har de individer eller organisationer som ramats in i artiklarna inte 

behandlats anonymt. Dessa namn är relevanta i studien eftersom vi ämnar undersöka 

hur Fria Tider ramar in misstänkt ansvariga för händelsen. Dessa namn finns för alla 

att ta del av på Fria Tider.  

Våra förhoppningar är att det framtagna materialet är lättförståeligt, samt bidrar till 

vidare forskning inom medie- och kommunikationsvetenskap. 

6.6 Metodkritik 

Studier som nyttjar en kvalitativ metodansats kan ha svårare att uppnå objektivitet, 

menar Østbye et. al (2004). Det är därför viktigt att förstå att en tolkning av materialet 

inte innebär att verkligheten ser ut på det sättet. Riskfaktorn i denna studie ligger 

därmed i felbedömningar hos oss, baserat på egna bedömningar. Något som kommer 

att påverka tolkningen av dessa verktyg är givetvis vår egen uppväxt och tidigare 

erfarenheter. Det ska tydligt framgå vad tidigare forskning visat på, vad samtliga 

teorier säger, samt vad som är egna tolkningar och diskussioner. Misslyckas studien 

med detta - kommer även validiteten och reliabiliteten vara likvärdigt misslyckade. 

Kritik kan även riktas mot det kvalitativa metodvalet i den mån att sådana 

undersökningsresultat är svåra att generalisera, utöver i den situation då de 

producerades (Bryman, 2011). I detta fall kan framtida forskning därmed inkludera 

fler alternativa medier och på så vis få ett resultat som möjligen går att generalisera 

till en annan miljö än bara just de medierna. I detta fall kan vi däremot hänvisa till 

Williams (2000) som menar att det inte bara är möjligt, utan förekommande, att så 

kallade “måttliga generaliseringar” görs.  
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Detta innebär således att forskningen kan vara “ett exempel på en bredare uppsättning 

av identifierbara drag” (Bryman, 2011, s. 371). När en forskare tar fram ett resultat 

som enbart hör till en viss kontext; är det möjligt att göra jämförelser med resultat 

andra forskare tagit fram - om det rör sig om jämförbara grupper (Williams, 2000; 

Bryman, 2011). Det är givetvis svårt för oss att veta om det rör sig kring tendenser 

eller inte. 

 

Bryman tar upp frågan angående bristande transparens i kvalitativa dataanalysen, och 

menar på att det sällan framgår hur analysen och datahanteringen genomförts, samt 

hur forskaren kommit fram till sina slutsatser (2011). Vi har i studien valt att på ett så 

konkret sätt som möjligt göra detta, samt tagit åt oss av detta kvalitativa 

“forskningsproblem”. I samband med detta riktar vi även kritik mot urvalsprocessen, 

främst då vi hade kunnat få tillgång till andra texter beroende på om vi hade gjort ett 

annat urval.  

 

Eftersom vi enbart använde oss av material tillgängligt vid Fria Tiders arkiv så blir 

urvalet till en viss del begränsat. Vi hade istället kunnat använda oss av ett 

mediearkiv, exempelvis Retriever, och tagit del av en betydligt större population.  

7 Resultat 

I denna del presenteras och granskas de ramar som vi fann i empirin. Vi presenterar 

ramarna utifrån olika teman som vi fann återkommande i Fria Tiders texter, där vi 

inleder med konspiration av flera aktörer, fortsätter med temat Polisens ansvar, och 

avslutar med lösningen är nära.  

7.1 Analysens disposition 

Med hjälp av gestaltningsteorin kunde vi i artiklarna finna tre olika sätt på vilka 

mordet ramades in. Genom vår läsning av artiklarna så funderade vi på vad som var 

de huvudsakliga förklaringsmodellerna och identifierade dessa tre; en konspiration 

av flera aktörer, Polisens ansvar, och lösningen är nära. Dessa tre har kommit att 

strukturera vårt analyskapitel.  
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Under varje del använde vi oss av våra analysfrågor, så långt som de var relevanta. I 

de tre delarna så behandlar vi först konspiration av flera aktörer, följt av Polisens 

ansvar, och avslutningsvis lösningen är nära. 

 

För att få ett resultat med en så hög validitet och reliabilitet som möjligt, har de åtta 

texterna studerats fem gånger. Första gången granskades de snabbt för att få en 

uppfattning av vad texten säger oss. Den andra gången analyseras de långsammare 

för att finna en helhet och sammanhang. En tredje där vi mer djupgående har ställt 

våra frågor till texten och besvarat dem. En fjärde gång för att få en uppfattning av 

det sätt som alternativa medier framställer texter, samt en femte gång för att 

säkerställa att vi fick en korrekt uppfattning av texten. Vi presenterar vad vår empiri 

gav oss nedanför. 

7.2 En konspiration av flera aktörer 

7.2.1 Mordets inramning som en konspiration av flera aktörer 

I det temat som vi kallar för en konspiration av flera aktörer menar vi att Fria Tider 

framställer olika aktörer som att de på ett eller annat sätt utnyttjar sina positioner för 

privat vinning. Begreppet konspiration definierar vi enligt Richard Hofstadter (1966) 

som belyser begreppet i samband med systematiserade tankar, paranoia och 

korruption - och Uscinski och Parent (2014) som beskriver det som ett hemligt 

arrangemang mellan aktörer för att uppmuntra politisk eller ekonomisk makt, bryta 

mot rättigheter eller olagligt förändra statliga institutioner (Uscinki et al. 2014, s. 31). 

Vi väljer därmed att benämna denna inramning som en konspiration av flera aktörer, 

eftersom det framkommer olika aktörer i Fria Tiders texter som verkar för privat 

vinning i samband med Palmemordet.  

 

Det presenteras såväl nationella som internationella subjekt, men de flesta 

konspirationer som antyds eller presenteras verkar ha kopplingar utanför Sverige. De 

aktörer vi funnit i texterna är Polisen, åklagare, Försvarsmakten och Nato – vars syfte 

handlar om att bygga och främja säkerhetsintressen.  
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Även något benämnt “stay behind”-organisationer förekommer i samband med de 

tidigare nämnda aktörerna; vilka vi tolkat är hemliga organisationer med stöd från 

CIA – USA:s underrättelsetjänst. Alla dessa samhällsinstitutioner presenteras i 

samband med värdeladdade uttryck som hemlig, märkligt, högt uppsatta, hemliga 

dokument, bygga upp, kvalificerat hemligt, mänskliga spaningen, förfalskas och 

manipulation - som vi tolkade gav texterna ett ytterligare värde. Dessa ord skapar en 

ytterligare känsla i texten och kan tolkas som att en ansträngning har gjorts för att 

göra texterna mer intensiva, skapa känsla av konspiration, och skapa misstankar mot 

dessa institutioner. Dessa värdeladdade ord ger oss en helhetlig känsla av att dessa 

samhällsinstitutioner inte går att lita på, och att de har något misstänksamt på gång. 

 

Svensk Polis beskrivs i Fria Tider med bakomliggande agendor. Merparten av det 

som handlar om Polisen kommer vi att diskutera i tema två, men just här diskuterar 

vi Polisens inblandning i en konspiration.  

 

[...] mördaren fick hjälp att komma undan av personer inom 

polisen och att de piketpoliser som tog upp jakten på mördaren 

kan ha ingått i en sådan poliskonspiration (Fria Tider, 30 år har 

gått sedan mordet på Olof Palme, 2013-02-28). 

 

[...] en tidigare polis i Stockholm uppger att ett centralt bevis 

mot Christer Pettersson hade förfalskats av polisen. Det handlar 

om ett inspelat telefonsamtal som påstås placera Petterson vid 

mordplatsen strax före dådet. (Fria Tider, Palmemordet: 

Polisen kan ha manipulerat bevis mot Pettersson, 2018-02-21) 

 

I citaten ovan finns det värdeladdningar som menar att Polisen förfalskat 

bevismaterial i Palmeutredningen. Fria Tider belyser även att Polisen manipulerat 

vittnen och bett dessa hjälpa till att döma Christer Pettersson för mordet på Olof 

Palme.  
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"Uppdrag granskning" har bland annat fått tag på en inspelning 

från ett polisförhör med en missbrukare i samband med den 

tidiga utredningen av mordet på Olof Palme. 

  

– Menar du att jag skulle få belöning för det här då? hörs vittnet 

säga. 

  

Polisen svarar: 

 

– Du vet hur mycket som ligger i potten? 50 miljoner.”(Fria 

Tider, Palmemordet: Polisen kan ha manipulerat bevis mot 

Pettersson, 2018-02-21) 

 

I denna inramning; en konspiration av flera aktörer, får vi intryck av att Polisen 

beskrivs som att de utför ett inkorrekt arbete, vilket gör att vi som läsare får en sämre 

upplevelse av dem.  

I citatet ovan är det inramat av Fria Tider att Polisen ligger bakom mordet, men att de 

försökte dölja det genom att manipulera vittnen med pengar. Vi tolkar det därmed 

som att Polisen är med i en konspiration där de ligger bakom mordet, eller hjälpte 

mördaren att komma undan. Inom inramningen att Polisen är med i en konspiration 

uppfattar vi det som att det även finns en önskan hos Fria tider att övertyga publiken 

att åklagarmyndigheten - som ingår i samma rättssystem som Polisen - samarbetar i 

denna konspiration.  

  

”Under rättegången mot Christer Pettersson i tingsrätten 1989 

uppgav den åtalades vän Harri Miekkalinna just att en polis 

hade sagt åt honom att det fanns "50 miljoner i potten" om han 

hjälpte till att få Pettersson dömd. Men åklagare Jörgen Almblad 

avfärdade redan då uppgifterna som "helt fel.” (Fria Tider, 

Palmemordet: Polisen kan ha manipulerat bevis mot Pettersson, 

2018-02-21) 
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Av att läsa citatet ovan där åklagaren Jörgen Almblad avfärdade uppgifterna som 

“helt fel” upplever vi att åklagaren karakteriseras som suspekt för att han samarbetar 

i denna konspiration, eftersom han avfärdar bevis riktat mot Polisen. Detta är något 

som vi anser ger läsaren en starkare indikation av att Polisen faktiskt har något att 

göra med Olof Palmes mord.  

 

Något som ytterligare gör att vi tolkar mordet som en konspiration är det faktum att 

Fria Tider nämner hemliga nätverk och organisationer i samband med 

Försvarsmaktens inblandning. Fria Tider hävdar att Försvarsmakten leder en hemlig 

“stay-behind”-organisation som får hjälp av den amerikanska myndigheten där CIA, 

tillsammans med Försvarsmakten, rekryterar medlemmar för denna “stay-behind”-

organisation (Fria Tider, Natochef ledde hemlig nazistarmé, 2014-05-17). 

 

Vid tiden för statsminister Olof Palmes död figurerade två hemliga 

nätverk med ultranationalistiska kopplingar i anslutning till 

mordet. (Fria Tider, Natochef ledde hemlig nazistarmé, 2014-05-

17)  

Fria Tider skriver att det finns kopplingar mellan dessa hemliga nätverk och mordet, 

men det som får mordet att kännas som en konspiration är det faktum att Fria Tider 

skriver att Säpo, den svenska Säkerhetspolisen, inte ville utreda dessa hemliga 

nätverk, då “de inte var av intresse” för utredningen (Fria Tider, Natochef ledde 

hemlig nazistarmé, 2014-05-17). Vi tolkar det som att Fria Tider vill erbjuda sina 

läsare en version där Polisen är inblandade i mordet, tillsammans med dessa hemliga 

nätverk och organisationer, men att de inte utreder spåret eftersom de själva är 

delaktiga i det. Denna typ av inramning som Fria Tider erbjuder till sina läsare gör att 

Polisen, tillsammans med Försvarsmakten, kan få sämre tillit av medborgare som 

konsumerar nättidningens medieinnehåll. Vi tolkar det som att Säpo har en koppling 

till dessa hemliga nätverk och att detta kan vara svaret till varför Polisen inte ansåg 

att dessa hemliga nätverk var relevanta för utredningen av mordet.  

  

Ytterligare en organisation som var framträdande i konspiratoriska sammanhang var 

Nato.                                                           
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Nato-grupp kopplas till Palmemordet (Fria Tider, 2013-01-29, 

Nato-grupp kopplas till Palmemordet) 

 

Denna rubrik säger, enligt oss, att Nato kan ha en koppling till ett mord. Hur 

kopplingen görs mellan Nato, och Palmemordet, framgår som att Nato drev två 

hemliga “stay-behind”- organisationer under tiden för Palmemordet; som kan 

komma ha kopplingar till Olof Palmes utrikespolitiska och säkerhetspolitiska 

ställningstaganden. Vi tolkar texten och rubriken, i enkla drag, som att vi inte kan lita 

på Nato till fullo. Om en sådan stor organisation har koppling till ett mord, och inte 

blivit utredda för det av polismyndigheten, kan det skapa en misstro mot såväl Nato, 

samt svensk Polis och Åklagarmyndighet. I sammanhanget kan vi hitta ett värdeladdat 

ord: Kopplas. Rubriken säger inte att Nato kan ha kopplingar till mordet, utan att 

organisationen har kopplingar till mordet. Sådana starka påståenden kan skapa starka 

känslor, förutfattade meningar och slutsatser av Fria Tiders läsare. Av rubriken att 

tyda kan läsaren få uppfattning om att en Nato-grupp kan vara ansvariga för mordet.  

 

7.2.2 Mordets orsak, motiv och budskap som inramas  

I texter som tar upp konspirationer av flera aktörer inramads mordet med en 

högerpolitisk agenda, där vänsterpolitik inte fick ta för stor makt. Olof Palme 

mördades därmed av politiska skäl, vilket är fallet i de artiklar som tar upp Polisen 

som bakomliggande gärningsmän. Polisen beskrivs som att de utnyttjar sin makt i 

samhället för att få igenom sin egna politiska agenda, och där de “tar saken i sina egna 

händer”.  

 

”Det hemliga nätverket kallades för "Försäkringsbolaget" internt, 

och drevs med hjälp av donationer. Dessutom upprätthöll man en 

sorts underrättelsetjänst, ungefär som en omvänd form av den 

svenska spionbyrån Expo, där man ägnade sig åt att hålla koll på 

meningsmotståndare på vänsterkanten” (Fria Tider, Natochef 

ledde hemlig nazistarmé, 2014-05-17) 
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Fria Tider framställer ”Försäkringsbolaget” med en ideologi åt höger, som vill 

hindra vänsterpolitik till att få mer inflytande i samhället. I och med att Olof Palme 

drev vänsterpolitik (Socialdemokraterna, 2017), som vi tolkar är en ideologi som 

“Försäkringsbolaget” förkastar, inramas detta som ett motiv för mordet - i de texter 

som belyser konspiratoriska aktörer som ansvariga för Palmemordet.  

7.3 Polisens ansvar 

7.3.1 Mordets inramning som Polisens ansvar 

Inom detta tema menar vi att Fria Tider gör inramningar av Palmemordet där de 

beskriver utredningen som “dålig” och att Polisen gjorde ett mindre bra arbete vid 

brottsplatsen under mordnatten. Fria Tider erbjuder sin publik en inramning där 

svensk Polis antas, enligt oss, vara inkompetenta, och ansvariga för att 

gärningsmannen inte har tagits fast. Inom detta tema framgår varken orsak, motiv 

eller budskap - enbart en inramning om ett, av okänd anledning, dåligt utfört arbete. 

Detta tolkar vi genom de värdeladdade ord som Fria Tider använder för att beskriva 

Polisens arbete före, under och efter mordnatten.  

Fraser som problemområde i Stockholm, och “öppen gatuprostitution” används för 

att beskriva det område som Olof Palme mördades i. Känslan hos Fria Tiders läsare 

kan då bli negativ mot det arbete som Polisen gjort. Vi upplever att Fria Tider vill 

förmedla till sina läsare att området var problematiskt och förstärka Polisens misstag 

i att inte ta fatt en mördare.  

 

Den första polispatrullen var dessutom på plats på mordplatsen 

mindre än tre minuter efter att Palme mördats – trots det kom 

mördaren undan (Fria Tider, 2016-02-28, “30 år har gått sedan 

mordet på Olof Palme”).   

 

När Fria Tider belyser att Polisen ofta patrullerade i det område som Palme mördades 

i får vi en känsla av att Polisen borde ha tagit fast mördaren. Även fast det i 

verkligheten kanske är mer komplext så upplever vi som läsare att det inte framställs 

på det viset. I citatet ovan tolkar vi det som att mördaren kom undan brottet, trots det 

faktum att Polisen patrullerade i samma område.  
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Att Fria Tider erbjuder information om att mördaren “kom undan”, trots att Polisen 

infann sig i samma område - ger en bild av att Polisen utfört ett mindre bra arbete i att 

ta sig till mordplatsen, samt i att ta fast gärningsmannen.  

 

Jakten på Palmes mördare var den närmaste tiden efter mordet 

resultatlös. (Fria Tider, 2016-02-28, “30 år har gått sedan mordet 

på Olof Palme”) 

 

Vare sig mordvapnet eller hylsorna från de två avfyrade 

patronerna har återfunnits. (Fria Tider, 2016-02-28, “30 år har 

gått sedan mordet på Olof Palme”) 

 

Fria Tiders läsare får återigen en bild av att Polisens arbete varit dåligt utfört. Efter 

mordet var jakten “resultatlös”, vilket vi tolkar har en koppling till att mordvapnet 

eller hylsorna från de avfyrade patronerna inte återfanns. Eftersom det i dagens läge 

inte finns en känd gärningsman för Palmemordet (Polisen, 2018), tolkar vi det som att 

Fria Tider försöker föreslå någon, i detta fall Polisen, att skylla händelsen på.  

7.4 Lösningen är nära 

7.4.1 Mordets inramning att lösningen är nära 

Det tredje, och sista, temat handlar om att mordet kan ha en lösning som är nära. 

Läsaren får då uppfattningen om att denna händelse är på väg att få ett slut; det hävdas 

att mordet var utfört av en specifik individ och att mordvapnet kan ha återfunnits. Vi 

ponerar att om Fria Tiders läsare inte har kunskap om att mordet fortfarande är 

ouppklarat, ger detta tema en indikation på att gärningsmannen är tagen. 
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” […] jag har nyligen fått veta från min man, som jag varit gift 

med i 20 år, att XX låg bakom mordet på Olof Palme. Min man 

hade upptäckt detta av en slump för många år sedan och det 

påverkade honom riktigt, riktigt illa. Jag tror att jag vet var 

mordvapnet finns", skrev hon i mejlet enligt DN, som skriver att 

XX är en känd svensk affärsman.”(Fria Tider, Eva Rausing 

pekade ut affärsman för mordet på Olof Palme, 2012-08-28) 

 

I detta tema får läsaren en indikation på att lösningen är nära, då läsaren kan uppleva 

att det finns en gärningsman att skylla på. Inom detta tema är enskilda individer 

framförda som “misstänkt ansvariga” av Fria Tider. Dessa individer är Christer 

Pettersson och Hans Rausing.  

 

Christer Pettersson inramas som en “känd, tidigare dråpdömd missbrukare”, som ska 

ha befunnit sig i närheten av mordplatsen under den tid brottet inträffade (Fria Tider, 

30 år har gått sedan mordet på Olof Palme, 2016-02-28). Av sådana starka 

påståenden tolkar vi det som att det kan vara Christer Pettersson som är 

gärningsmannen, trots att han blev friad av en enig Svea Hovrätt (Polisen, 2018). 

Christer Pettersson har länge varit känd som Olof Palmes mördare men blev frigiven 

då det var brist på bevisunderlag (Justitiedepartementet, 1999; Polisen, 2018). 

 

När Fria Tider ramar in Christer Pettersson med negativa påståenden tolkar vi det som 

att Fria Tider försöker lämna kvar en tanke hos deras läsare att Pettersson är 

misstänkt.   

 

Pettersson är inte längre en av personerna som Polisen utreder i Palmemordet 

(Polisen, 2018). Han beskrivs ytterligare med uttryck som “buset från gatan” och att 

han har “följt efter paret Palme” (Fria Tider, 30 år har gått sedan mordet på Olof 

Palme, 2016-02-28). Av dessa påståenden om Pettersson tolkar vi det som att läsaren 

kan få en känsla av att han är en alkoholist, drogmissbrukare och förföljare. Vi får 

därmed inte en bra bild av Christer Pettersson utifrån Fria Tiders beskrivningar av 

honom.  
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Christer Pettersson beskrivs i Fria Tider som utan motiv till Palmemordet. Detta 

skrivs i samband med att det även saknades viktig teknisk bevisning och den enda 

som kunnat peka ut Pettersson som mördaren var Lisbeth Palme (Fria Tider, 30 år 

har gått sedan mordet på Olof Palme, 2016-02-28). 

 

“Hovrätten var enig i sitt beslut och lyfte bland annat fram att 

Pettersson saknade motiv för att mörda Palme, att det saknades 

viktig teknisk bevisning och att den enda som kunnat peka ut 

Pettersson som mördaren var Lisbeth Palme.”(Fria Tider, 30 år 

har gått sedan mordet på Olof Palme, 2016-02-28).  

 

Fria Tider erbjuder skilda bilder av Christer Pettersson för läsaren. Nättidningen lyfter 

dels det faktum att Pettersson faktiskt befunnit sig i närheten av platsen, att han är 

tidigare dömd och att han var “den gärningsman de letade efter” (Fria Tider, 30 år 

har gått sedan mordet på Olof Palme, 2016-02-28). Däremot tas det även upp att 

Hovrätten beslutade att bevisningen var för svag för att döma Pettersson, men då 

fanns det en annan gärningsman att skylla mordet på, Hans Rausing.   

 

I artiklarna som berör familjen Rausing; och främst Hans Rausing - får vi en 

upplevelse om att det rör sig om ett större familjedrama. Det är svårt att beröra 

anklagelserna mot Hans Rausing, utan att gå in på vilken kontext dessa uppkommer 

ifrån. Det framkommer flera värdeladdade ord som berör Eva Rausing, Hans 

svärdotter som anklagat Hans Rausing.  

 

Hon beskrivs som “tragiskt sjuk” av Fria Tider, som även nämner att “referenser till 

övernaturliga fenomen” framkommer i de redogörelser som Eva Rausing lämnar till 

Polisen (Fria Tider, Sigrid Rausing förhörs om Palmemordet, 2013-07-30). Vi tolkar 

det därmed som att Fria Tider försöker erbjuda bilden av Eva Rausing som förvirrad, 

där de enbart skriver att Hans Rausing nekar till anklagelserna. Vi anser att det kan 

vara fråga om en slags kvinnoförnedring av dessa värdeladdade ord. I en annan artikel 

som Fria Tider skriver, berättar de att “48-åriga Eva Rausing hittades avliden i sitt 

hem i London tidigare i år, troligen död till följd av drogmissbruk” (Fria Tider, Eva 

Rausing pekade ut affärsman som ansvarig för Palmemordet, 2012-08-28).  
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Det värdeladdade ordet blir här “troligen”. Är det Fria Tider som tror detta, eller är 

det Polisens officiella uttalande? Av detta utläser vi att Fria Tiders läsare ska få bilden 

av att Eva Rausing är galen, hittar på anklagelser, och inte ska tas på allvar - medan 

Hans Rausing ska framhävas som en oskyldig affärsman.  

 

Ett år före sin död pekade Eva Rausing ut sin svärfar, Hans 

Rausing, som ansvarig för mordet på Olof Palme. (Fria Tider, Eva 

Rausing pekade ut affärsman för Palmemordet, 2012-08-28) 

  

Själv förnekar Hans Rausing all inblandning i Palmemordet. I ett 

skriftligt uttalande som den idag 86-årige affärsmannen fick 

publicerat i Aftonbladet för snart ett år sedan pekar han ut Eva 

Rausings tragiska sjukdomshistoria som orsaken till 

anklagelserna mot honom. (Fria Tider, Sigrid Rausing förhörs om 

Palmemordet, 2013-07-30) 

 

Fria Tider ramar in Hans Rausing som delvis misstänkt, men även som oskyldig. 

Anklagelserna mot honom blir istället vinklade tillbaka mot Eva Rausing – som enligt 

dem varit sjuk när de lämnades in. Hennes anklagelser ger istället ett bakslag, som 

Fria Tider framstället det. 

 

Fria Tider har skrivit, i samma artikel, att Palmegruppen ska förhöra Hans Rausing, 

men att han “för närvarande vårdas för missbruksproblematik på en klinik i London” 

(Fria Tider, Eva Rausing pekade ut affärsman som ansvarig för Palmemordet, 2012-

08-28). Detta är det enda som benämns i samband med Hans Rausing. Vi tolkar 

familjen Rausing som problematisk och kan inte se deras anklagelser som fullt 

pålitliga. Däremot tolkar vi det som, genom Fria Tiders gestaltningar, att deras läsare 

kan göra det. 
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7.4.2 Mordets orsak, motiv och budskap som inramas 

Eftersom Christer Petterssons motiv inte framgick i Fria Tiders texter, kommer vi 

enbart att belysa Hans Rausings motiv. Fria Tider beskriver det som att 

“affärsmannen trodde att Palme var ett hot mot hans företag och ville inte förlora 

det” (Fria Tider, Eva Rausing pekade ut affärsman för Palmemordet). Nättidningen 

går däremot inte in mer på vad detta motiv från Rausing kan betyda och vi anser därför 

att Fria Tider låter läsaren fritt tolka och dra egna slutsatser av detta påstående.  

8 Analys och diskussion 

Under detta kapitel knyter vi an våra resultat till de valda teorierna för att få en 

djupare förståelse. Vi relaterar även till och diskuterar tidigare forskning om 

alternativa medier. 

8.1 Dagordningsteorin 

Av analysens resultat anser vi att Fria Tider påverkar tematiken kring synsättet på 

såväl samhällsinstitutioner som individer. Det förmedlas en misstro i texterna som vi 

anser kan påverka hur Fria Tiders läsare ser på olika samhällsfrågor. I valet att 

använda dagordningsteorin menar vi att Fria Tider delvis kan bidra till att sätta 

agendan kring påståenden och vinklingar, något som vi menar kan göra att läsaren av 

nättidningen får specifika uppfattningar kring individer och institutioner. I och med 

att Fria Tider kan sätta dagordningen för deras läsare; kan även “bilden av världen i 

deras huvud” bli den bild som presenteras av Fria Tider, enligt Lippman, citerad i 

McCombs (2003).  

Vad vi vet om värden handlar i stor uträckning om vad medierna visar, där resultatet 

bidrar till prioriteringar i allmänheten (McCombs, 2003). Vi anser att när Fria Tider 

skildrar världen med en skepticism och med en misstro, kan detta bli framhävt och 

prioriterat hos läsaren. Detta är något som vi tror kan leda till att människor tar 

ställning baserat på Fria Tiders dagordning.  
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I skildringen av Olof Palmes död anser vi att Fria Tider koncentrerar sin publik till att 

uppfatta utvalda institutioner och individer som “sämre än vad de är”. Turner och 

West (2014) belyser att dagordningsteorin handlar om att medierna sätter agendan för 

vad individer ska tänka på; och när detta implementeras på Fria Tider anser vi att de 

berättar vad deras publik ska tänka på i skildringen av mordet på Olof Palme. I denna 

framställning har vi uppfattat att en misstro vill framhävas.  

I Fria Tider ser vi tydliga tendenser att framhäva ämnen med kraftiga rubriker och 

inramningar, utifrån McCombs beskrivning av dagordningsteorin. I 

dagordningsteorin belyses det faktum att läsare uppfattar vissa ämnen som mer 

viktiga än andra, baserat på placeringen av nyheten i medierna och genom valet av 

rubriker (2003). Vi har genom undersökningen märkt att nättidningen, precis som 

traditionella tidningar, har slagkraftiga rubriker. Detta är något som vi inte anser är 

unikt för nättidningen Fria Tider, utan att de blivit en del av dagens 

underhållningstrend, som författarna av Misstron mot Medier menar (Andersson et. 

al, 2017). När tidningar har rubriker som lockar läsaren till att klicka på artikeln, ökar 

chansen att läsare får ta del av reklamen på sidan. 

8.2 Gestaltningsteorin 

Under analysen av Fria Tiders inramningar kring Palmemordet uppmärksammade vi 

att det som är mest framträdande i beskrivningarna om mordet var temana 

konspirationer, Polisens ansvar, och en lösning som är på väg att komma fram. Med 

avstamp från de Vreeses (2005) definition av gestaltningsteorin, har vi upptäckt att 

vissa aspekter av Palmemordet har förstärkts. Det är av denna definition som vi 

grundat våra teman, eftersom det är just de teman som varit mest framträdande i 

skildringen av mordet i Fria Tider (de Vreese, 2005).  

När Goffman (1986) argumenterar om att information kan ses utifrån olika 

perspektiv, och tolkas annorlunda, är detta även fallet för oss. Våra tolkningar av Fria 

Tiders artiklar behöver inte nödvändigtvis stämma med det syfte de var publicerade 

för. Med utgångspunkt från Entman (1993) anser vi att Fria Tiders inramningar kan 

göra det svårt för deras publik att ändra sitt synsätt kring de aktörer som beskrivs som 

misstänkta för mordet. Tonen i det skrivna språket kan därmed förstärka publikens 

uppfattning.  
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Speciellt anser vi att denna aspekt är relevant i samband med Fria Tiders beskrivning 

av Christer Pettersson, den tidigare dömda individen för Palmemordet, som sedan 

friades (Polisen, 2018). Pettersson beskrivs i nättidningen med utvalda ord och en 

tonalitet som vi konnoterar till negativitet. Enligt Entman (1993) kan det därmed bli 

svårt att ändra läsarnas perspektiv på såväl Christer Pettersson som 

samhällsinstitutioner.  

Fria Tider har makten över verklighetsbeskrivningen för sina läsare kring 

Palmemordet och eftersom mordet är ouppklarat anser vi att det som skildras i deras 

nättidning kan vara sant (Strömbäck, 2004). Journalister på nättidningen skriver 

utifrån sina inramningar, istället för problemets verklighet - vilken är okänd 

(Lippman, 1957[1922]). Problemet i denna studie blir för oss att vi inte vet vad 

verkligheten är. Christer Pettersson inramas som Palmes mördare vilket kan vara 

såväl sant som falskt. Vi menar därmed att det är viktigt för Fria Tiders läsare att 

varken förkasta innehållet som falskt, eller stå fast vid att det är sant - eftersom det i 

nuläget inte finns vetskap om problemets verklighet (Lippman, 1957[1922]).  

Med avstamp från Strömbäck (2004) anser vi att den här gestaltningen som ges av 

Christer Pettersson kan vara över en tid, men att den inte behöver vara för alltid. 

Strömbäck menar även att individer söker en symbol för att strukturera verkligheten 

på ett meningsfullt sätt (2004). När Fria Tider väljer att beskriva Hans Rausing som 

gärningsman, väljer nättidningen att strukturera verkligheten på det viset och vi anser 

att detta ger deras läsare en slags ro i att det finns en gärningsman att “skylla på”.  

8.3 Slutdiskussion 

Denna studie hade till syfte att studera hur mordet på Olof Palme skildras i ett 

alternativt medium; Fria Tider. För att studera detta gjorde vi en kvalitativ textanalys, 

med en gestaltningsanalytisk metodansats. Vi visade i analysen att Fria Tider 

inramade olika aktörer som ansvariga för Palmemordet inom dessa teman; en 

konspiration av flera aktörer, mordet som Polisens ansvar och lösningen är nära och 

gestaltade dem som misstänkta genom att använda förekommande värdeladdningar, 

orsaker, motiv och budskap i texterna. Återigen vill vi påpeka att en generalisering av 

studien inte är möjlig, utifrån det kvalitativa metodvalet. Vi diskuterar även resultatets 

problematik såväl som dess fördelar.  
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Dessa var våra frågeställningar: 

• Hur framställs mordet på Olof Palme i Fria Tider? 

 

• Vilka samhällsinstitutioner eller individer benämns som misstänkta för 

mordet på Olof Palme i Fria Tider? 

 

• Vad utmärker gestaltningen av förekommande misstankar mot 

samhällsinstitutioner eller individer för mordet på Olof Palme i Fria Tider?  

 

När det gäller hur mordet framställs urskilde vi tre tydliga inramningar; en 

konspiration av flera aktörer, mordet som Polisens ansvar, och slutligen mordet som 

att lösningen är nära. Alla artiklar platsade inom några av våra teman som återfanns i 

materialet. Något vi lade märke till i analysen var att artiklarna som framställde 

mordet som att en lösning är nära var mer aktuellt år 2012–2013, medan en 

konspiration av flera aktörer och Polisens ansvar var skriva från år 2013 och framåt. 

Eftersom detta mönster var mycket vagt anser vi inte att vi kan dra några slutsatser av 

det. Däremot anser vi att detta kan vara relaterat till att Fria Tider är ett kommersiellt 

företag, som är beroende av dess prenumeranter och intäkter. Det kan innebära att just 

dessa teman och inramningar varit aktuella debattämnen, utifrån offentliga 

diskussioner under de perioder när de publicerades. Då Fria Tider är ett kommersiellt 

företag kan detta mönster indikera i nättidningens vinstmotiv – att publicera nyheter 

som är efterfrågade just då. Eftersom att vissa artiklar var mer aktuella med en 

specifik inramning än andra under olika perioder anser vi att sannolikheten till detta 

är på grund av ekonomisk vinst. Vi kan därmed diskutera om Fria Tider publicerat 

innehållet baserat på att det är just den informationen som dess läsare eftersöker, men 

det är ingenting som vi har fått kunskap om i just den här studien. Detta resonemang 

grundar vi i Holts intervjustudie (2016) där bland annat chefredaktören för Fria Tider 

intervjuats. 

 

Framställningen av mordet på Olof Palme visade sig vara varierad utifrån kontexten 

vari de återfanns. De perspektiv och inramningar som Fria Tider förser sina läsare 

med, är något som vi anser är så pass skilda, att de ger en varierad uppfattning om 

händelsen. Med andra ord så gestaltades mordet mycket annorlunda i inramningarna 

som Fria Tider belyste, beroende på dess tema.  
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Dessa tre teman visade att alternativt medieinnehåll kan ge ett flertal olika perspektiv 

på en händelse, där Fria Tider belyste flera tänkbara individer och institutioner som 

misstänkta för Palmemordet. Vi menar att dessa inramningar skiljer sättet Fria Tider 

använder olika gestaltningar och tonaliteten i texten bland våra tre teman. 

 

I det första och andra temat; en konspiration av flera aktörer samt Polisens ansvar, 

gestaltas mordet på Olof Palme med en förstärkt misstro mot samhällsinstitutioner 

samt med en inramning av att Polisen missköter sitt arbete. Dessa två teman har en 

inramning som beskriver aktörerna och polisen med en tonalitet som ger artiklarna en 

negativ känsla - något som vi ser en viss problematik i. När ett alternativt 

medieinnehåll skrivs med starka inramningar och värdesätter vissa ideologier (Rauch, 

2014), anser vi, med avstamp från Dhanesh och Loh (2015), att det kan skapa starka 

känslor hos publiken som är baserade på felaktig och obekräftad information.  

 

Denna studie liknar Dhanesh och Lohs (2015) studie där de undersöker olika sätt som 

ett specifikt mediemeddelande formas genom gestaltningsteorin i alternativa medier, 

gentemot de traditionella medierna (2015, s. 2). Till skillnad från dem har vi 

undersökt gestaltningar kring ett specifikt mediemeddelande i det alternativa mediet 

Fria Tider, medan Dhanesh och Loh (2015) även undersöker vilken påverkan ett 

mediemeddelande har på publikens perception (2015 s. 20). I vår studie hittade vi 

starka teman och inramningar av Palmemordet, och av studien kan vi diskutera att 

dessa starka inramningar som finns i alternativt medieinnehåll om Palmemordet kan 

skapa starka känslor hos publiken. Detta genom att medborgarjournalister hos Fria 

Tider använder sig av värdeladdade ord och fraser för att bygga upp sina texter, och 

detta skapar känslor som inramar mordet ytterligare. Dhanesh och Lohs (2015) 

resultat visade att exponering av alternativt medieinnehåll försämrar läsarens 

perception och åsikter av regeringens kommunikation till allmänheten.  

 

Vi förstår att problematiken är att läsare av alternativa medier baserar deras åsikter, 

känslor och tro på obekräftat och möjligtvis felaktig information. Samtidigt som vi 

förstår denna problematik kan vi i vår undersökning inte dra slutsatsen att det är 

problematiskt eftersom vi inte gjorde en publikstudie.  
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Vi kan inte säga att Fria Tiders läsare får starka känslor baserade på deras skildringar 

på Palmemordet, utan endast säga att det är möjligt och kan vara så. Denna 

exponering av alternativt medieinnehåll med starka inramningar, kan i sin tur leda till 

filterbubblor och ekokammare. Med utgångspunkt från Bozdag och van den Hovens 

(2015) definition av filterbubblor och ekokammare är detta en intressant observation 

för denna undersökning. Vi vill återigen påpeka att då vi inte gör en publikstudie kan 

vi inte, utifrån denna undersökning, hävda att Fria Tiders läsare hamnar i filterbubblor 

och ekokammare. Vi vet inte hur mycket alternativt medieinnehåll Fria Tiders läsare 

konsumerar samt om de endast läser alternativt medieinnehåll. Det vi kan göra är att 

argumentera för att deras läsare kan hamna i en filterbubbla eller ekokammare. 

Definitionen av filterbubblor och ekokammare är bra för att kunna förklara 

konsekvenserna läsare av alternativa medier kan hamna i. Eftersom denna studies 

resultat visade starka inramningar med en specifik misstro mot både 

samhällsinstitutioner och enskilda individer, kan en filterbubbla med denna ram 

innebära att individer som exponeras för detta låser in sig i sitt tänkande. Detta är 

något vi anser kan innebära att dessa läsare kan bestämma sig för att exempelvis 

Christer Pettersson eller Hans Rausing är skyldiga till Palmemordet, eller att 

samhällsinstitutioner konspirerat till mordet. Detta är något som vi anser att läsare, i 

detta fall, kan grunda på felaktig samt obekräftat information - producerat av det 

alternativa mediet Fria Tider.  

 

Av det sista temat vi återfann; lösningen är nära, gestaltas mordet på Olof Palme med 

en inramning av att mordet i princip är löst. Vi ser en problematik i detta tema av 

Palmemordet, då Fria Tider ramar in att lösningen är nära när mordet fortfarande är 

olöst. Även här förser nättidningen sina läsare med oetablerade argument som kan 

påverka mottagaren att skapa åsikter och värderingar på felinformation, såsom att 

lösningen är nära.  

 

En annan problematik som vi ser i detta tema är att nättidningen Fria Tider även valt 

att skriva om individer som misstänkta i de lösningar som nästan är uppnådda. Detta 

kan göra att läsare baserar oetablerade åsikter om dessa utsatta individer, baserat på 

vilseledande argument samt obekräftad information.  
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Eftersom Palmemordet saknar gärningsman (Polisen, 2018), framställs det inom detta 

tema som att det finns en sådan, och detta betraktar vi som problematiskt. För att 

återkoppla till vår andra frågeställning, som ämnade att studera vilka 

samhällsinstitutioner och individer som benämns som misstänkta för mordet, visade 

resultatet att Fria Tider skildrar olika individer och institutioner som misstänka, 

baserade på olika argumentationer och gestaltningar. Utifrån ett 

medborgarjournalistiskt perspektiv ser vi en sådan granskning av institutioner som 

främjande för demokratin, då vi inte anser att enbart ett perspektiv, det traditionella 

medier bidrar med, är tillräckligt för svenska medborgare att grunda sina åsikter på. 

Vi grundar detta påstående i att forskning indikerat på att förtroende för traditionella 

medier minskar, speciellt i grupper med ungdomar och unga vuxna.  

 

Med detta menar vi att olika inramningar kring ett fenomen, såsom Palmemordet, kan 

vara nyttigt för läsare. Vi menar att olika perspektiv kring en företeelse som inte 

uppmärksammas i traditionella medier men som återfinns i alternativa medier inte 

nödvändigtvis behöver vara något dåligt. När Bruns (2010) menar att 

medborgarjournalistik kan riskera att hämma demokratin, tolkar vi resultaten i denna 

undersökning som att det snarare kan tydas som att medborgarjournalistik belyser 

olika perspektiv på dessa samhällsinstitutioner som främjande. Vi menar således att 

individer, genom att ta del av varierade skildringar i medierna, kan skapa nya debatter 

med en ny synvinkel och där ge en god grund för demokratin.  

 

Genom alternativt medieinnehåll, och specifikt det som vi kan ta del av via 

nättidningen Fria Tider i skildringen av mordet, anser vi att medvetenhet om att inte 

godtroget lita på individer och institutioner i dagens samhälle främjar såväl individen 

själv som samhället. Vi spekulerar att individer som kan klassa sig som en hybrid 

audience (Rauch, 2014) kan komma ha nytta av det alternativa medieinnehåll rörande 

Palmemordet som återfinns i Fria Tider, då det öppnar upp fler perspektiv och skapar 

åsikter om denna händelse. Vi menar således inte att högerextremistiska åsikter är 

goda för samhället - men i denna undersökning var Fria Tiders skildring av 

Palmemordet inte någonting som berörde dessa åsikter, enligt oss.  
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I detta specifika fall var Fria Tider neutrala i sin rapportering av Palmemordet, men i 

andra fall har tidningen blivit kritiserad för att inkludera högerextremistiska åsikter 

(Statens Medieråd, 2013) som vi anser bör läsas med varsamhet och med ett 

källkritiskt öga. Av detta menar vi att, genom att vara en hybrid audience, kan 

individer se rakt igenom dolda budskap (Rauch, 2014), något som vi betraktar som 

goda, nyttiga egenskaper hos alla individer.  

 

I vår tredje frågeställning ämnade vi att studera förekommande gestaltningar av de 

inramningar som återfanns; där resultatet visade att värdeladdade ord och fraser 

förstärkte de teman som vi hittade. I just detta alternativa mediet var förekommande 

gestaltningar inramade med misstankar, något som vi ponerar har en grund i att 

mordet är olöst. Dhanesh och Loh (2015, s. 3) citerar Moloney, som diskuterar om att 

alternativa medier och dess innehåll främst används för propagandiska syften. Detta 

anser vi även kan vara fallet i Fria Tiders skildringar av Palmemordet; då nättidningen 

använder ord och fraser som skapar en effekt av övertygan; med försök till att övertala 

läsaren om att exempelvis samhällsinstitutioner manipulerar svenska medborgare.  

9 Slutsats 

I detta kapitel presenterar vi våra slutsatser av studien och föreslår vidare forskning. 

 

I det stora anser vi att denna undersökning har belyst att medborgarjournalistik har 

egna, starka inramningar kring fenomen. Detta stödjer och bekräftar samtlig tidigare 

forskning vi har tagit utgått ifrån om medborgarjournalistik i denna undersökning 

(Boyle & Schmierbach, 2009; Bruns, 2010; Dhanesh & Loh, 2015; Holt, 2016;). 

Denna undersökning är inte tillräckligt informativ för att kunna dra slutsatsen att 

medborgarjournalistik och alternativa medier är ett problem i det svenska samhället i 

dagens läge; och det är inte något som vi anser är negativt. Vår studie har bekräftat 

det faktum att alternativa medier samt medborgarjournalistik kan ses som ett problem 

såväl som något som främjar samhället.  
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Av undersökningen uppfattar vi alternativt medieinnehåll och medborgarjournalistik 

med specifika inramningar och dolda agendor; men även i detta fall är det inte 

någonting som vi kan besvara som bra eller dåligt för samhället. Detta eftersom 

individer tolkar olika inramningar på olika vis. Av det resultat som undersökningen 

gav oss anser vi att utfallet inte påverkar forskning kring alternativa medier och 

medborgarjournalistik i stor omfattning. I små drag har undersökningen visat att det 

framkommer specifika inramningar av Palmemordet som vi anser kan skapa en 

misstro, i samband med att samhällsinstitutioner är “misstänkt ansvariga” i Fria 

Tiders skildringar av mordet på Olof Palme.  

 

Vi har uppnått studiens syfte som var att undersöka hur mordet på Olof Palme 

skildrades i ett alternativt medium. Vi har även svarat på forskningsfrågorna, samt 

uppnått undersökningens mål att bidra med fortsatt forskning kring alternativa 

medier. Däremot kunde vi inte problematisera medborgarjournalistik.  

9.1 Förslag till framtida forskning 

Då denna forskning endast ämnade att undersöka det olösta mordet på Olof Palme 

hade en annan intressant ingång varit en undersökning kring hur mycket sanning det 

finns i artiklarna skrivna av medborgarjournalister som finns på alternativa medier. 

Detta skulle kunna studeras genom mordfall som är lösta, istället för detta mordfall 

som saknar en gärningsman. I vårt fall var det svårt att avgöra vad som var sant eller 

falskt, eftersom Palmemordet inte är löst i år 2018. Det innebär att dessa spekulationer 

som skrivs på Fria Tider kan vara sanna såväl som falska. Därför anser vi att det hade 

varit intressant att veta hur mycket alternativa medier samt medborgarjournalister 

publicerar sanningsenlig journalistik. Hade tidsramen varit längre hade en jämförelse 

mellan alternativa- samt traditionella mediers skildringar kring Palmemordet varit 

intressant, för att se hur mycket de skiljs åt. Liknande denna studie skulle en sådan 

kunna använda en kvalitativ textanalys, med en gestaltningsanalytisk metodansats. 

  

Andra intressanta ingångar inom detta forskningsfält hade varit att studera hur olika 

individer framställs i alternativa medier, exempelvis mellan kvinnor och män, 

människor med olika sexuella läggningar samt olika etniciteter.  
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Framtida forskning med inramningar kring feminism, rasism och nazism hade även 

varit en intressant aspekt, och se hur dessa gestaltas. Det hade gjort att vi tydligare 

kunnat uttyda extrema åsikter och skildringar. Då Fria Tider har blivit kritiserade för 

deras högerextrema åsikter (Statens Medieråd, 2013) ponerar vi att ämnen som 

exempelvis berör politik får starkare inramningar, än ett olöst mordfall. Även dolda 

budskap i medieinnehållet hade varit en intressant vinkel inom detta forskningsfält.  
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