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Abstract 

This survey's main purpose is to highlight how the two Swedish newspapers Aftonbladet and 

Dagens Nyheter writes and describes four different school shootings. We wanted to find out if there 

is a general pattern of how school shootings are reported by the media. Two of the shootings 

occured in USA, Columbine and Virginia Tech, and two in Finland, Kauhajoki and Jokela. The 

analysis aims at three areas: the whole event, the perpetrator and the victim. 

  

We have used a qualitative content analysis with a semiotic model to examine the articles in the 

survey. The theories in the study is based upon views on social constructionism, media logic, 

stereotypization, representation, morale panic/media panic and media events. With the foundation of 

our chosen theories we have seen a certain amount of articles that is slightly perfunctory and you 

can tell a template have been layed upon many articles. 

  

One of our conclusions from our survey is that Aftonbladet is a more frequent user of indecent and 

powerful metaphores and metonymies than Dagens Nyheter. For example is the term bloodbath 

used a couple of times by Aftonbladet but not by Dagens Nyheter. We have also found out that the 

perpetrator is generally described as a stereotype when his bad qualities are strenghten and his good 

qualities are ironed out.   
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1. Inledning 

Vi har valt att undersöka skolmassakrer i Aftonbladet och Dagens Nyheter då det i sig är en 

fruktansvärd och hemsk handling, men det blir också en väldigt intressant mediehändelse. Det 

senaste året har två skolmassakrer ägt rum i Finland, ett geografiskt och kulturellt nära land till 

Sverige. Även USA, som står oss nära kulturellt, har drabbats av flera skolmassakrer genom åren. 

Vi tycker oss ha sett att detta har drivit på mediebevakningen ännu mer och frågor har ställts om 

vapenlagar, skolsäkerhet och om det kan hända här. Vi har undersökt hur Aftonbladet och Dagens 

Nyheter rapporterar och skriver om händelserna, gärningsmännen och offren. Vi tycker det är 

viktigt att se om en sådan här hemsk och oväntad händelse har fått en mall som journalisterna går 

efter. Vi tänker oss att en mall skulle kunna vara att de inblandade i massakern, offer och 

gärningsmän, beskrivs på liknande sätt vid de olika händelserna. Vi tror att en mall kan vara bra på 

det sättet att det går snabbt att få ut en nyhet då journalisten vet vad denne ska göra men dåligt på 

det sättet att rapporteringen blir slentrianmässig och slarvig. Vi tror att den här undersökningen kan 

vara viktig för journalister och journalistikstudenter för att visa hur tidningar skriver vid en extrem 

händelse av den här sorten. 

  

1.1 Syfte 
Syftet med vår studie är att beskriva hur Aftonbladet och Dagens Nyheter skriver om skolmassakrer, 

dess gärningsmän och offer. Våra frågeställningar är: 

  

• Vilka likheter eller skillnader finns det mellan tidningarna i hur 

händelserna/gärningsmännen/offren framställs?

• Hur framställs händelsen?   

• Hur framställs gärningsmännen? 

• Hur framställs offren? 

1.2 Avgränsningar 
Vi har i undersökningen valt att avgränsa oss till fyra skolmassakrer, två i USA och två i Finland. Vi 

har exempelvis valt att inte ha med gisslandramat i Beslan i Ryssland då det var en terroristattack 

och hade politisk koppling likt Ma'alot-massakern 1974 i Israel och belägringen av Röda moskén 

(som är kopplad till en religiös skola för kvinnor) i Pakistan 2007. Vi har dessutom valt att inte 

analysera de bilder som publiceras i tidningarna i samband med massakrerna.
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2. Bakgrund 
Här följer en sammanfattning av kapitlet där vi tar upp de enskilda skolmassakrerna, tidningarna vi 

hämtar artiklarna ifrån och ser på den kulturella påverkan Columbinemassakern hade. De 

sammanfattningarna av händelserna har sin utgångspunkt i de artiklar vi läst om massakrerna. De 

kulturella referenserna vi tar upp är våra egna beskrivningar av filmerna. 

2.1 Skolmassaker
Vi har inte funnit några riktlinjer om skillnaden mellan en skolskjutning och en skolmassaker. De 

händelser vi har valt ut har alla tio eller fler dödsoffer och därför kommer vi använda termen 

skolmassaker genom hela arbetet. En skolmassaker är ett våldsdåd som sker på en skola där en eller 

flera gärningsmän skjuter ihjäl elever eller personal på skolan. Det finns ingen typisk profil för en 

skolmördare, gärningsmannen kan vara en anställd på skolan, någon med psykiska problem, en 

student som går på skolan eller en före detta elev. 

Skolmassakrer handlar inte om hämnd utan är oftast en slumpmässig massaker där gärningsmannen 

skjuter folk utan uppenbar anledning. De flesta skolmassakrerna har slutat med att gärningsmannen 

har tagit livet av sig. Den första skolmassakern inträffade 1927 i Bath, USA, då 55-årige 

skolstyrelsemedlemen Andrew Kehoe detonerade flera bomber som tog 45 människors liv, inklusive 

hans eget. 58 människor skadades och detta är än idag den blodigaste skolattacken genom tiderna i 

USA. 

2.2 Columbine
Columbinemassakern ägde rum på Columbine High School i USA den 20 april 1999. Två 

gärningsmän, Eric Harris och Dylan Klebold sköt och dödade 12 studenter och en lärare och 

skadade 23 andra innan de begick självmord. Händelsen orsakade debatt kring vapenlagarna i USA 

och orsakade moralpanik mot våldsamma filmer och tv-spel. Artisten Marilyn Manson utsågs till 

syndabock av medierna trots att varken Harris eller Klebold lyssnade på hans musik. De båda 

gärningsmännen var utsatta för mobbning vilket ses som den främsta anledningen till att de begick 

dådet. 

2.3 Virginia Tech
Den 16 april 2007 dödades 33 elever och ett tjugotal skadades vid campusområdet på Virginia 

Polytechnic Institute and State University, eller Virginia Tech som det förkortas. En student, Seung-

Hui Cho, 23 år, vid skolan gjorde två attacker under dagen med några timmars mellanrum. Den 
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första attacken skedde i en studentbostad och den andra attacken skedde i skolans lokaler. 

Händelsen fick namnet Virginia Tech-massakern och var vid tidpunkten den blodigaste skjutningen 

någonsin av en ensam pistolman i USA:s historia. Seung-Hui Cho bar två pistoler vid händelsen 

och klassades av de andra studenterna som avvikande och psykologiskt ostabil, vilket även 

läkarundersökningar påvisat. Cho avslutade massakern med att skjuta sig själv. 

2.4 Jokela
Massakern på Jokela skola inträffade vid Jokela skolcentrum, en högstadie- och gymnasieskola, den 

sjunde november 2007. Gärningsmannen Pekka-Eric Auvinen sköt ihjäl nio personer och skadade 

tolv innan han tog sitt eget liv. Händelsen fick extra uppmärksamhet då det visade sig att Auvinen 

hade laddat upp en video på YouTube kallad Jokela High School Massacre - 11/7/2007 på 

morgonen innan massakern. Detta var också den andra skolmassakern i Finlands historia. Den 

första inträffade 1989 i Raumanmeriskolan i Rauma, då en 14-årig pojke sköt ihjäl två skolkamrater. 

 2.5 Kauhajoki 

Skolmassakern i Kauhajoki ägde rum den 23 september 2008 på en yrkeshögskola i Kauhajoki. 

Gärningsmannen Matti Saari sköt ihjäl tio personer och skadade en person innan han tog sitt liv. 

Likt massakern i Jokela var dådet väl regisserat med flera bilder och videos uppladdade på Internet 

av Saari långt innan dådet begicks. Polisen fann det också mycket troligt att Saari varit i kontakt 

med Auvinen och de båda hade köpte sina vapen i samma vapenaffär. 

2.6 Kulturella referenser 
Skolmassakern i Columbine har lett till att många musiker, filmskapare och författare har inspirerats 

och refererat till massakern i sina verk. Den här delen kommer ta upp några av de mest kända 

exemplen. 

2.6.1 Bowling for Columbine 
Bowling for Columbine är en dokumentärfilm av Michael Moore som handlar om massakern i 

Columbine och de väldigt liberala vapenlagarna i USA. Michael Moore själv är uppväxt i Littleton 

som ligger väldigt nära Columbine och han vill i dokumentären ta reda på varför Eric Harris och 

Dylan Klebold utförde dådet. Filmen tar upp mediernas bevakning av händelsen och hur spel, 

filmer och musik fick agera syndabockar för massakern. Den musiker som drabbades värst av 

häxjakten var Marilyn Manson, trots att inte något pekade på att Harris och Klebold lyssnade på 

hans musik. Så om det inte var musiken som fick de att begå brottet, vad var det då? Michael Moore 

säger att det är lika troligt att den bowlingrunda de hade på morgonen innan dådet påverkade de lika 
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mycket som musiken, därav titeln på filmen. 

2.6.2 Elephant 
Ett annat känt filmexempel är Gus Van Sants Elephant som utspelar sig under dagen av en 

skolmassaker. Filmen är baserad på Columbinemassakern och var den första high-profile filmen att 

komma ut baserad på massakern. Elephant tog hem det prestigefyllda priset Guldpalmen vid 

Cannesfestivalen men utsattes även för kontrovers då den påstods inspirera till copycatdåd. Detta 

efter att Jeff Weise, som dödade nio personer i Red Lake-massakern, såg filmen 17 dagar innan han 

begick morden.  

  

2.7 Materialkällor 
De källor vi hämtat vårat forskningsmaterial ur har varit tidningarna Aftonbladet och Dagens 

Nyheter. Nedan följer beskrivningar om deras historia och vad de är för sorts tidningar. 

  

2.7.1 Aftonbladet  
Aftonbladet grundades den sjätte december 1830 av Lars Johan Hierta. Tidningen ägs utav den 

norska mediekoncerenen Schibsted ASA, som har 49,9 procent av aktierna, och 

Lansorganisationen, LO, som äger resterande 50,1 procent. Aftonbladet är oberoende 

socialdemokratisk (aftonbladet.se). Aftonbladet är Sveriges största kvällstidning som hade en 

upplaga bestående av 377 500 exemplar per dag under 2008. Aftonbladet säljs bara som lösnummer. 

Aftonbladet kommer ut sju gånger per vecka och utgivningsorten är Stockholm. Ansvarig utgivare 

och chefredaktör är Jan Helin (ts.se)

2.7.2 Dagens Nyheter 
Dagens Nyheter utkom för första gången den 23 december 1864. Tidningen ingår i 

Bonnierkoncernen (dn.se). Dagens Nyheter är Sveriges största morgontidning och 2008 var 

upplagan på 339 800 exemplar per dag. Dagens Nyheter kommer ut sju gånger per vecka och 

utgivningsorten är Stockholm. Ansvarig utgivare och chefredaktör är Thorbjörn Larsson (ts.se).
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3. Tidigare forskning 
Sverige har inte haft någon skolmassaker till dags dato och vi har inte heller hittat någon svensk 

forskning i ämnet om hur mediernas bevakning varit. Det finns en del amerikansk forskning i ämnet 

som varit inspirerande och intressant - de två skolmassakrerna Virginia Tech och Columbine har det 

skrivits många avhandlingar om med utgångspunkten om mediernas delaktighet. Det finns å andra 

sidan svensk forskning som baserar sig till en stor del av typen "våld i medierna" och "medier och 

brott" vilket vi tagit del av. 

  

3.1 Empiriska undersökningar 
Otaliga forskningsrapporter har gjorts angående om mediernas påverkan på människan. 

Högskolelektor Cecilia von Feilitzen har i Medievåldets påverkan - En kortfattad 

forskningsöversikt (2001) sammanställt ett dussintal olika rapporter och studier om ifall tv-spel, 

Internet, videovåld och nyhetsrapportering kan göra personer våldsbenägna. Dessa är alla 

företeelser som diskuterats vid de olika skolmassakrerna om hur vilken påverkan gärningsmännen 

haft av Internet och de övriga medieområdena. Von Feilitzen (2001) kommer fram till ett tvetydigt 

svar, och enligt henne pekar forskningen åt båda hållen om mediernas påverkan. Påverkan är inget 

huvudämne i uppsatsen, men något som det skrivs om i tidningsartiklarna vi analyserat och det får 

betraktas som ett intressant sidospår att ta i beaktning om hur forskningen på området delar sig åt 

två helt skilda inriktningar. 

  

Lennart Weibull, professor i massmedieforskning, skriver ett kapitel i boken Beyond Media Uses  

and Effects (1997) om "Swedish Views on Violence in Society: How Important Are the Media". 

Cirka 2000 personer deltog i en undersökning och fick svara på frågor om bland annat vad de ansåg 

var de största problemen i samhället och vad de berodde på, och vilken del medierna hade i det hela. 

Undersökningen är uppdelad på många olika sätt (kön, ålder, klass, yrke, geografisk tillhörighet) 

och ger svar om vilken skuld samhällsmedborgarna lägger på medierna i avseenden som våld och 

vad som får våldet att uppstå. 

  

3.2 Forskningsavhandlingar   
Sensationella berättelser är universitetslektor Marina Ghersettis (2000) studie där författaren jämför 

nyheter från kidnappningen i Angola 1987 och prinsessan Dianas död 1997. Studien kan knytas 

ihop med vår då det i båda fallen handlar om stora sensationella händelser som tagit stort utrymme i 

medierna. Ghersetti räknar antalet artiklar i morgon- samt kvällstidningarna och även antalet 
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nyhetsinslag på tv och radio. Hon jämför de olika händelserna och visar på vilket nyhetsvärde 

sådana sensationer besitter enligt våra svenska medier. Författaren tar även i beaktning hur det 

journalistiska innehållet formats och framställs. Slutsatserna i avhandlingen är att det blev mer 

intressant när det oväntade och dramatiska drabbade oskyldiga, och ett "vi" mot "dem" skapades i 

medierna vid båda händelserna. Innehållet standardiserades i båda fallen och konflikten fick 

beskrivas av ett litet antal personer som dominerade nyhetsberättelserna. De deltagande personerna 

i berättelserna fick sina roller förenklade då dramaturgin spelade en viktig roll. 

  

Douglas Kellner, filosofie doktor i filosofi, har i sin bok Guys and Guns Amok (2008) med en hel 

del referenser och fakta hämtade ifrån främst skolmassakrerna vid Virginia Tech och Columbine 

High School. Det som var relevant i samband med vår undersökning var kapitlen där 

han diskuterar hur rapporteringen gick till och vad de olika medierna tog upp som heta ämnen 

dagarna efter händelsen. En intressant jämförelse är den mellan amerikanska och utländska medier 

om vad de valde att ta upp då det blev en global mediehändelse som pågick under flera veckor. De 

utländska medierna med brittiska BBC i spetsen rapporterade och förde en lång debatt om 

vapenlagar medan den diskussionen omgående försvann från agendan i USA. Även mediernas 

tillförlitlighet, moral och deras brist på försök till att finna lösningar på problemet är något Kellner 

diskuterar. 

I Kellners bok finns även andra intressanta aspekter i sammanhanget om skolmassakrer så som 

att medierna gör dåden till ett media event där nyhetsrapporteringen tar över de normala 

sändningarna samt att medierna projicerar normativa bilder om att maskulinitet och våld hör ihop. 

Kellner (2008) tar även upp mediernas förmåga att göra gärningsmännen till världskändisar i 

samband med händelsen - ett faktum de själva känner till och utnyttjar. 
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4. Teorier 
  

4.1 Socialkonstruktionism 
Vivien Burr skriver i "An Introduction to Social Constructionism" (1995) att det inte finns en 

beskrivning för alla författare som håller på med socialkonstruktionism men att de flesta delar ett 

eller flera gemensamma drag. Burr listar fyra saker som är viktiga för en socialkonstruktionist. De 

fyra punkterna är tagna ur boken och vi har översatt och sammanfattat punkterna. 

  

1. Ett kritiskt tänkande till självklar kunskap 

Det är motsvarigheten till positivism och empirisk forskning - antagandet att världens natur kan 

avslöjas genom observation och att det som existerar är vad vi uppfattar existera. Burr tar upp ett 

radikalt exempel när hon ifrågasätter våra kön. Observationer gör gällande att det existerar två kön, 

män och kvinnor. Socialkonstruktionism skulle tvinga oss att fråga om den här kategoriseringen är 

en reflektion av naturligt förekommande distinkta typer av människor. Skillnader på könsorganen 

förekommer bland många andra arter men en socialkonstruktionist skulle fråga sig varför den här 

skillnaden har getts så stor betydelse att kategorier människor (det vill säga man/kvinna) har byggts 

på det. Socialkonstruktionism skulle föreslå att vi lika gärna hade kunnat dela upp människor i korta 

och långa och de med örsnibbar och de utan. 

  

2. Historisk och kulturell noggrannhet 

Huruvida någon uppfattar världen beror på vart och när någon lever. Burr skriver att barndomen har 

genomgått stora förändringar under det senaste årtiondet och vad som var "naturligt" för barn att 

göra har förändrats likaså har förväntningar på vad föräldrarna ska göra förändrats. Detta betyder att 

alla sätt att förstå är historiskt och kulturellt relativa. 

  

3. Att se samband mellan kunskap och sociala processer 

Varifrån kommer vårt gemensamma sätt att se världen? Socialkonstruktionisten säger att människor 

konstruerar den mellan sig. Det är genom den dagliga interaktionen mellan människor som våra 

versioner av kunskaper fabriceras. Därför är all sorts social interaktion intressant, i synnerhet språk, 

för en socialkonstruktionst. Det som vi anser är "sanningen" (som såklart varierar historiskt och 

kulturellt), alltså vårt nuvarande accepterade sätt att förstå världen, är inte en produkt av objektiva 

observationer av världen utan den sociala process och interaktion som människor konstant är 

inblandade i.  
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4. Att se samband mellan kunskap och social handling 

De här "förhandlade" förståelserna har en stor variation i olika former och vi kan därför tala om 

olika "sociala konstruktioner" av världen. Men varje konstruktion för också med, eller bjuder in, 

olika former av agerande från människorna. Ett exempel är att före nykterhetsrörelsen ansågs fyllon 

få skylla sig själva och enbart de var ansvariga för sitt beteende och lätta att skuldbelägga. Men 

fylla slutade ses som ett brott och tankebanorna gick mer mot en sjukdom, en sorts beroende. 

"Alkoholister" sågs inte längre ansvariga för sitt beteende utan som offer för ett drogberoende. Den 

sociala aktionen som är lämplig för alkoholism är att erbjuda medicinsk och psykologisk 

behandling. Beskrivningar eller konstruktioner av världen behåller därmed vissa förlopp av socialt 

agerande och exkluderar andra. 

(Burr, 1995:2-5) 

    

4.2 Medielogik 
Medieforskarna David Altheide och Robert Snow (1979) introducerar begreppet Media logic i och 

med sin bok med samma namn. De menar att medielogiken implicerar att olika texter inom de olika 

genrerna redan har en förutbestämd mall eller ett format att arbeta ifrån. Slutprodukten är 

förutbestämd att se ut på ett visst sätt enligt den medielogik som både mottagaren och sändaren 

förväntar sig.

Formatet består, i delar, av hur materialet är organiserat, med vilken stil det 

presenteras, fokuset eller betydelsen på särskilda karaktiserande uppträdanden 

och språkuppbyggnaden hos mediekommunikationen. 

(Altheide och Snow 1979:10) 

  

Jesper Strömbäck, professor i journalistik och politisk kommunikation, definierar i rapporten 

Medielogik och medialiserad politik (1998) medielogiken som att den ”... handlar om vilket 

medieinnehåll som följer av ett mediums format; dess organisation; interna arbetsvillkor och 

normer; samt dess behov av uppmärksamhet.” (Strömbäck, 1998)

Vidare nämner till viss del medieforskaren Denis McQuail (2005), men framför allt Strömbäck 

(1998) att de verktyg som används inom medielogiken är bland andra "tillspetsning, förenkling, 

polarisering, intensifiering, konkretion, personifiering och stereotypisering." (Strömbäck, 1998:22)  

  

Medielogikens principer bygger enligt McQuail (2005) på innehållet av någon eller några av 
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följande egenskaper: nyskapande, nära till hands, högt tempo, personifiering, kortfattat, 

meningsskiljaktigheter, dramatiserande och kändisorienterat. (McQuail, 2005)  

  

4.3 Moralpanik - mediepanik 
Ordet moralpanik härstammar från 1960-talet (McLuhan, 1964). Men begreppet och teorin om 

moralpanik fick sin form när sociologen Stanley Cohens betydande verk Folk Devils and Moral  

Panics: The Creation of the Mods and Rockers (1972) publicerades. Cohens forskning handlar om 

dåtidens folk devils: mods och rockers. Medierna konstruerar folk devils, onda personer eller 

företeelser. Under åren har det utbrutit andra ”onda” företeelser som varit upphov till moralpanik, så 

som häxprocessen (Pollack, 2001) videovåld och ravepartyn (Dalquist, 1998). 

Cohen ses som föregångaren och många forskare har tagit efter honom under senare år. Enligt 

Cohen (1972) har massmedierna en betydande del i att en moralpanik bryter ut. Orsaken är att radio, 

tv, tidningar och Internet till allra störst del står för beskrivandet till publiken om hur världsbilden 

för det man inte har kontakt med ser ut. 

  

Journalistikforskaren Ester Pollack (2001) resonerar kring begreppet moralpanik och sammanfattar 

en del av tidigare resonemang kring grunderna av en moralisk panikstorm. De är av snabbt 

övergående karaktär, blossar upp och försvinner. Ofta centrerar de kring den unga generationen. 

Typiskt för dessa situationer av moralpanik är, menar hon, att de uppstår i tider av social förändring 

och därmed förknippad oro, i perioder då samhällets moraliska normer och gränsdragningar 

framstår som oklara (Pollack, 2001). 

  

Vidare beskriver Pollack (2001) att ett kännetecken är bland annat att det finns en eller flera grupper 

som identifierats som skyldiga eller ansvariga för hotet som det upplevts. En annan tydlig del i 

moralpaniken är att ”... ett ’vi’ eller ’de’ etableras – något som passar mediedramaturgin väl – att 

föreställningarna sprids och omfattas av många” (Pollack, 2001:84). Personerna i de identifierade 

grupperna ses som kriminella element och beskrivs dessutom som avvikande (Dalquist, 1998). 

  

Sociologerna Erich Goode och Nachman Ben-Yehudas (1994) hävdar att vad som kan definiera en 

moralpanik är att den uppmärksamhet som uppstår kring en specifik händelse eller fenomen blir en 

överdriven och oproportionerlig reaktion jämfört med problemets egentliga roll i samhället i stort. 

De båda forskarna menar dessutom att när ett socialt problem konstrueras i medierna så är 
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förekomsten av en folk devil vanlig i kontexten. En folk devil blir fråntagen sina positiva 

konnotationer och får i stället sina negativa konnotationer förstärkta. (Goode och Ben-Yehudas, 

1994, Dalquist, 1998). Dalquist (1998:47) utvecklar Goodes och Ben-Yehudas (1994) huvudsakliga 

kännetecken angående en moralpanik.

1) En samhällelig oro finns för ett särskilt fenomen. Detta visar sig genom stor 

medieuppmärksamhet, politisk debatt, opinionsundersökningar etcetera. 

2) Den grupp eller person som ägnar sig åt det särskilda och ofta illa omtyckta fenomenet ses från 

utsidan med fientlighet. 

3) Det påstådda problemet ses med allmänna och eniga ögon som ett verkligt och större problem i 

samhället. En konsensus råder, och om så inte är fallet kvävs den moraliska paniken i sin linda.

 

4) Reaktionen mot fenomenet eller problemet är för stort och oproportionerligt i jämförelse till hur 

det reella fenomenet egentligen är. Skulle i stället ett socialt problem skildras och upplevas som 

proportionellt handlar det i så fall om en rationell rädsla inför frågan.  

5) En moralpanik är ofta flyktig, den uppstår snabbt och blir inte långvarig. Paniken kan ha varit 

grundlös, överdriven eller utan grund. Eller så minskar intresset och dör ut helt.  

  

En passande term för det hela skulle kunna vara mediepanik som Pollack (2001) resonerar kring. 

Hon anser att termen moralpanik är urvattnad och i stället bör mediepanik vara det ord som används 

i sammanhanget. Pollack diskuterar om att "panikutbrotten hänger samman med de täta 

medieteknologiska innovationerna" (Pollack, 2001:93). En oro uppstår när nya medier tar form och 

samtidigt kommer en oro för ungdomens utveckling som då är i fara när samhällsordningen störs. 

Den känslomässigt starkt laddade debatten både initieras och fortsatt orkestreras av 

medierna, att den blir moraliskt polariserad - det nya mediet är 'bra' eller 'dåligt' ..., 

diskussionen förs av vuxna men handlar om unga eller barn. 

(Pollack, 2001:94)     

  

En paradox i sammanhanget, som McQuail (2005) tar upp, är att medierna som ofta står för att 
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väcka moralpaniken, ibland själva är mitt i stormen. Medierna har under årens gång själva utsetts 

till syndabockar av den stora massan för att det ansetts vara mediernas fel när människor influerats 

på ett dåligt sätt av texter, tv-spel och Internetsidor som givit bränsle till en debatt om moralpanik. 

  

4.4 Representation 
Adjunkt Anette Forsberg skriver i De står tillsammans och försöker förstå det ofattbara (2008) att 

representation har dubbla betydelser inom medieforskningen. 

  

Representera kan för det första innebära att någon/något är en representant för exempelvis en grupp, 

ett land, en uppfattning. Man representerar då något genom att symbolisera det, göra sig till 

talesman för det. Den andra innebörden av representation handlar om hur något framställs, beskrivs 

eller gestaltas. (Forsberg, 2008)

 

Representation är viktigt i vår undersökning för att se om och i så fall vilka grupper 

gärningsmännen och offren får representera. Det är användbart i undersökningen hur medierna 

beskriver själva skolmassakern. Enligt sociologen Stuart Hall (1997) finns det två typer av system 

för representation där alla sorters objekt, människor och händelser är sammankopplade med koncept 

eller mentala representationer som vi bär med oss i våra huvuden. Utan dessa skulle vi inte kunna 

tolka världen på ett meningsfullt sätt. 

Hall skriver att vi formar koncept kring saker vi aldrig sett, människor vi aldrig träffat och platser vi 

aldrig varit på. Därför är detta relevant för vår forskning om hur medierna beskriver händelserna 

och människorna vid en skolmassaker. Det andra systemet av representation är språket i den 

betydelsen att språk är ett system som delas av en grupp människor. Hall skriver att vår delade 

konceptuella karta måste bli översatt till ett allmänt språk så vi kan sammanlänka vår tankar och 

idéer (mentala representationer) med skrivna ord och visuella bilder. Det betyder att ett ord, till 

exempel katt, inte nödvändigtvis behöver vara kopplat till djuret katt. Men tack vare vår delade 

karta förstår vi varandra vad man menar om man säger katt. Språk kan även innefatta 

ansiktsuttryck, gester och kläder. 

  

4.5 Stereotypisering 

Som en fortsättning på forskningsteorin om representation så är det även viktigt att se på materialet 
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med de teoretiska glasögonen om att det skapas stereotyper i texterna. Framförallt tänker vi oss ifall 

gärningsmännen beskrivs som stereotyper. Goode och Ben-Yehuda (1994) och Dalquist (1998) 

sammanfogar begreppen folk devil och stereotypisering om att hotet, de onda, dvs ”… avvikarna 

tillskrivs stereotypa, undantagslöst negativa egenskaper, och resultatet blir en folk devil” (Dalquist, 

1998:47).

  

Jesper Strömbäck (2000) beskriver stereotypisering som ett sätt för människan att sortera och ordna 

hela det informationsflöde som vi dagligen utsätts för. Och i sin doktorsavhandling beskriver 

journalistikforskaren Ylva Brune stereotyper som ”… enkla, skarpslipade och väl beprövade 

redskap för att ordna det sociala livet i gott och ont, innanför och utanför …” (Brune, 2004:258)  

En stereotyp har flera igenkänningseffekter som gör att man snabbt ser och förstår vilket 

sammanhang som beskrivs. Förutfattade meningar, generaliseringar och omedvetna associationer 

aktiverar människans kognitiva scheman som gör att en stereotyp uppstår i huvudet (Strömbäck, 

2000). 

  

”För att underlätta för oss själva samt spara tid och kraft när vi tolkar ny information, generaliserar 

och förenklar vi vanligen genom att bilda stereotyper” (Angelöw och Jonsson, 1990). 

Brune (2004:258) diskuterar om att stereotyper är användbara och verkningsfulla redskap inom 

journalistiken, men ser dem inte som legitima. Problemet, skriver hon, är att allt för tydliga och 

uttryckliga avståndstaganden från generaliseringar och främlingsfientlighet kan uppstå samtidigt 

som en stereotyp beskrivs i kontexten. Hon menar vidare att:

Motsatsparens spel förlänar triviala detaljer en underliggande logik och den 

narrativ som är förknippad med stereotypen kan låna en dramatisk ordning till 

texterna.

(Brune, 2004:258)  

  

4.6 Media events 
Medieforskarna Daniel Dayan och Elihu Katz (1992) skriver att media events inte är rutin, utan de 

bryter rutinen och det vanliga flödet av nyheter. Många media events är ifrån andra platser än 

tevestudion, oftast utomhus då det skapar en spänning för tittarna då vad som helst kan hända. 

Istället för att bygga på konflikt, som många nyheter, bygger planerade media events på försoning 

som förenar samhällen och frammanar en förnyad lojalitet till samhället och dess legitima 

auktoritet.
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Däremot är ett oplanerat media event en stor nyhet, till exempel mordet på John F. Kennedy, men 

det är ingen högtidlig nyhet som förenar oss, som John F. Kennedys begravning (1992). Kellner 

(2008) tar upp Virginia Tech-massakern som ett bra exempel på media event. Inom bara något dygn 

fanns mer än 600 reportrar, både från inhemska och utländska medieföretag, på plats vid 

skolområdet. Deras minivans och lastbilar täckte uppåt fem tunnland, och när president George W. 

Bush höll tal vid skolans idrottsarena så avbröt de stora tv-kanalerna sina sändningar och sände talet 

i direktsändning. 
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5. Metod och material 

5.1 Metod
Vårt primära metod- och analysverktyg för uppsatsen har varit en kvalitativ textanalys med 

semiotisk begreppsapparat. Vi letade metaforer, metonymer, konnotationer, iscensättningar och 

myter i de utvalda texterna. En stor del inom semiotiken som vi lade fokus på var iscensättningen 

vilket medieforskarna Hasse Hansson, Sten-Gösta Karlsson och Gert Z Nordström (2006) resonerar 

kring. De fyra typerna av iscensättning - dramatisk, lyrisk, episk och didaktisk - visade sig 

vara lämpliga "fack" att sätta in de olika texterna i.   

  

5.2 Semiotik 
Semiotiken eller teckenläran som den också kan kallas, handlar om tecken. Och tecken är allt som 

kan tolkas (Ekström och Larsson, 2000). En semiotisk analys inom nyhetsjournalistiken innehåller 

en diskussion om konnotationen av de lingvistiska och visuella tecknen i berättelsen 

  

Semiotik fastslår att medietexter behandlas som om de vore, eller liknade, ett naturligt språk. I en 

studie av medietexter är det som räknas spelets regler och inte hur spelet är spelat. Det som alltid 

behöver bli identifierat i en text är de strukturella komponenterna och för semiotiken den 

fundamentala komponenten, tecknet. Ett av tecknets karaktärsdrag är att det är godtyckligt. Alla 

tecken är godtyckliga i det sättet att de är konventionella, även de som är onomatopoetiska. 

Medieforskarna David Deacon, Michael Pickering, Peter Golding och Graham Murdock tar upp 

exemplet "hund". Ordet hund hänvisar till en fysisk varelse - i olika raser som varierar i storlek, 

fysik och färg som går på fyra ben och har för den största delen, tämjts av mänskliga samhällen 

genom seklen. Men "hund" är godtyckligt som ett lingvistiskt tecken då flera andra länder (lika 

godtyckligt) använder ord som "dog", "chien", "canis", och så vidare. Godtyckligheten av ordet 

"hund" har därför blivit konventionellt i det svenska språket då det har erhållit sitt semantiska värde 

som ett resultat i dess strukturella skillnad gentemot andra tecken, till exempel "katt" (Deacon et 

al 2007).

  

En semiotisk analys av tidningar behöver beakta vilka sorts budskap som är 

kommunicerade via nyhetsdiskursens koder, kontexten i de här meddelandena är 

producerade av nyhetsproffs och avkodade av tidningsläsare, och nyhetsdiskursens 
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ideologiska betydelse. 

(Bignell 2002: 80)

5.3 Semiotiska verktyg 
Här listar vi de begrepp som vi har använt i vår undersökning och som är viktiga att kunna för att 

fullt ut förstå undersökningen. 

5.3.1 Denotation och konnotation  
Med denotation undersöker man objektivt vad som står i texten eller är på bilden. I en text är orden 

i en mening de som faktiskt är på sidan, i stället för ett antal andra möjliga ord. Konnotation utgör 

det dolda innehåll som en text kan vilja förmedla och jobbar på en mer subjektiv nivå av 

uppfattning och erfarenhet, som till exempel genom den emotionella laddning eller politiska åsikt 

en text kan bära (Deacon et al 2007). 

  

5.3.2 Metaforer, metonymer och myter 
En metafor i en text medför att en betydelse från ofta något annat sammanhang används som 

innebörd i stället för ursprungsordet eller meningen (Bignell, 2002). Exempelvis är "öknens skepp" 

en metafor för kamelerna och före detta statsminister Ingvar Carlsson kallades för "Foten" för sin 

ansiktsform. En metafor bygger alltså på likheten mellan tecknen till skillnad från metonymer som 

bygger på närhet (Hansson et al 2006). Hansson et al (2006) menar att en person med smeknamnet 

"Foten", i ett metonymfall har tilldelats det för att han är van att avskeda (läs sparka) anställda. 

Smeknamnet är då som en metonym för den närliggande betydelsen.  

  

En myt å andra sidan tar tag i ett existerande tecken och använder dess funktion som en betydelse 

på en annan nivå. Till exempel i en reklamfilm: En person kliver ur en stor lyxbil, det enda man ser 

av personen är hans sko - skon representerar då hela myten av en person som kör denna lyxbil. 

(Bignell, 2002)  

  

5.3.3 Iscensättning 
En iscensättning kan bestå av en eller två av de båda delarna bildspråk och verbalspråk. Det senare 

handlar om att få fram en scen med textens storlek, rubrik, metaforer, val av ord och interpunktion 

främst genom redigeraren i slutänden. Redigeraren har enligt Hansson et al (2006) en viktig del i 

hur slutprodukten ser ut, slutprodukten som i sin tur mångt och mycket formar läsarens 
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verklighetsuppfattning. 

De jämställer även bildspråkets och verbalspråkets kombinerade iscensättning med arbetet som 

en teaterregissör producerar.   Det finns fyra olika sorters iscensättningar: dramatisk, lyrisk, episk 

och didaktisk. Beroende på hur händelsen eller nyheten är utformad innehåller den någon av dessa, 

och nästan alltid består den av flera av dem. Vid en stor händelse likt mord på kändisar, katastrofer 

eller dylikt förekommer ofta alla fyra egenskaperna samtidigt.  

  

Enligt Hansson et al (2006) finns det fyra olika iscensättningar: 

  

Dramatisk iscensättning 

Något överraskande eller chockartat. Något pågående (nutid) och kaotiskt som ej är 

avslutat eller något som gör sken av att iakttas direkt. 

  

Lyrisk iscensättning 

Något emotionellt, ceremoniellt och planerat som präglas av enkelhet och frånvaro 

av motsättningar, något pågående (nutid) som avslutas och kan skärskådas eller 

något förväntat som gör sken av att iakttas direkt.  

  

Episk iscensättning 

Något speciellt i en större pågående händelse, något passerat (dåtid) som har med 

orsak och verkan att göra eller något som förmedlas personligt eller subjektivt. 

  

Didaktisk iscensättning  

Något logiskt i en händelsekedja, något passerat (dåtid) eller något på gång 

(framtid) eller något som förmedlas sakligt och vetenskapligt.  

(Hansson et al, 2006:134)

5.4. Metodkritik  
Undersökningen är gjord med semiotiken som analysverktyg och handlar mycket om personliga 

tolkningar och förförståelser. Metoden kan kritiseras för att egna tolkningar kan vara osäkra och 

icke vetenskapliga, och då vi dessutom varit två personer som arbetat med texterna och analyserat 

dem kan tvivel uppstå om att vi gjort skilda tolkningar av de frågor vi haft och svar vi fått. Men vi 

anser att vi har baserat våra tolkningar och analyser på välgrundade teorier och forskningsrapporter, 

och därför är de svar och resultat vi fått fram tillförlitliga. 
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För att ytterligare stödja och konkretisera våra tolkningar har vi frekvent använt oss av citat från de 

analyserade texterna och knutit dem till de teorier och metoder som vi använder oss av i analysen. 

För att ge studien tillförlitlighet och giltighet har vi bifogat de artiklar vi har analyserat.

  

5.5 Urval 
De två skolmassakrerna i Finland, Kauhajoki och Jokela, har vi valt ut för dess geografiska och 

kulturella närhet till Sverige och för hur gärningsmännen planerade dåden för eftervärlden med 

foton och videos på Internet. De två vi har valt ut i USA, Columbine och Virginia Tech, har valts ut 

då de är de två massakrer i USA som har uppmärksammats mest i våra medier. Columbine 

påverkade amerikanska samhället stort och debatter blossade upp om spel- och 

videovåld, vapenlagar och Internet. Dessutom hade även Virginia Tech en geografisk närhet då flera 

studenter från Blekinges Tekniska Högskola befann sig på plats på skolområdet vid samma tidpunkt 

som massakern ägde rum.

Virginia Tech är den blodigaste massakern i USA:s historia av en ensam pistolman och i likhet med 

de två fallen i Finland hade gärningsmannen mycket planerat för vad som skulle ske efter 

massakern då han också hade lagt upp foton och texter på Internet samt skickade iväg ett brev till 

NBC innehållandes en dvd med foton, videos och ett manifest som gav en förklaring till varför han 

gjorde som han gjorde. 

När det gäller de artiklar vi har valt ut att studera närmare, så har vi valt att avgränsa oss till artiklar 

som kom inom en vecka efter de olika skolmassakrerna. Utifrån det har vi valt ut tre artiklar per 

händelse och tidning, med fokus på de tre delar vi valt att undersöka. Tidningarna vi använder är 

Aftonbladet och Dagens Nyheter. Vi anser att dessa två har tillräckligt med material för att kunna 

täcka bevakningen av de olika händelserna på ett fullgott sätt. Anledningen till att vi valt svenska 

tidningar är grundad i att det är mycket smidigt och enkelt att få tag i material plus att vi inte har 

hittat någon forskning om skolmassakrer i svenska medier.

  

5.6 Tillvägagångssätt 
De 20 analyserade texterna hämtades från PressText och Mediearkivet. De sökord vi använde oss av 

var Virginia Tech, Columbine, Kauhajoki och Jokela. Antalet artiklar som vi fick fram uppgick 

sammanlagt till 54 stycken. För att antalet texter att analysera skulle bli så lättöverskådligt som 

möjligt och för att en fullgod kvalitativ innehållsanalys skulle kunna genomföras, var tanken att tre 
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texter per tidning och händelse skulle sorteras ut. Texterna med tydligaste fokus på händelse, 

gärningsman och offer användes sedan till analysen. Då en del texters innehåll gick in i varandra 

och rapporteringen inte alltid var speciellt omfattande blev det kvar 20 stycken artiklar istället för 

det förväntade antalet 24. De första fem artiklarna analyserades tillsammans för att de framtida 

analyserna som delades upp skulle bli likvärdiga. Vi gjorde sedan analyserna på varsitt håll och 

efter att det var klart gick vi igenom varandras texter och analyser ihop för att kontrollera att 

analyserna var korrekt utförda.  Analysschemat i kapitel 5.7 - Metodförfarande - användes och dess 

resultat och analys kommer sedermera i kapitel 6, Resultat och analys.

5.7 Metodförfarande
Vi valde att ställa fyra huvudsakliga frågor till vårt material och kompletterade dem med delfrågor 

till tre av huvudfrågorna. 

  

1. Hur iscensätts händelsen? 

• Vilken iscensättning används? 

• Vilka metaforer används? 

• Vilka metonymer används?

• Vilka mytbildningar finns?

2. Hur beskrivs gärningsmännen? 

• Vilka denotationer finns? 

• Vilka konnotationer finns?

• Vilka metaforer används? 

• Vilka metonymer används?

• Vilka mytbildningar finns? 

3. Hur beskrivs offren? 

• Vilka denotationer finns? 

• Vilka konnotationer finns? 

• Vilka metaforer används? 

• Vilka metonymer används?

• Vilka mytbildningar finns? 
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 6. Resultat och analys 

Vi har i det här avsnittet valt att presentera resultaten indelade i de tre kategorierna om händelsen, 

gärningsmannen och offren. 

  

6.1 Iscensättning av händelsen 
Händelseartiklar från Dagens Nyheter om massakrerna i Jokela och Virginia Tech finns inte och 

Aftonbladet har ingen om massakern i Kauhajoki. Ser man till de övriga händelseartiklarna framgår 

det att den iscensättning som varit mest använd har varit den dramatiska. Händelserna beskrivs i 

presens som om massakern händer direkt för att få läsaren engagerad och intresserad och känna ett 

deltagande i händelsen.

Lyrisk iscensättning förekommer också när artikelförfattaren väljer att lägga ner mer drama i 

händelsen och berättar om de känslor alla runtomkring känner över det som har hänt. Det var 

föräldrar som förlorat sina barn eller poliser som är chockade över massakern och jämför med 

Oklahoma-bomben. Deras tankar och känslor får mycket mer utrymme i Aftonbladets artiklar 

jämfört med Dagens Nyheter. Två artiklar använder didaktisk iscensättning när händelsen målas 

upp bit för bit i kronologisk ordning där gärningsmännens väg genom massakern följs. 

  

Klockan 7.15 igår morse sökte han upp sin flickvän i hennes rum i studenthemmet. 

Där började de, enligt Daily Mail, att bråka. Han var vansinnig och påstod att hon 

hade träffat en annan kille. 

[…] 

När polisen kom till studentrummet var mördaren redan långt borta. Det var 

åtminstone vad polisen trodde. Men två timmar senare var han plötsligt tillbaka i 

en skolbyggnad en kilometer bort. 

[…] 

Mannen rusade in i klassrummen och sköt vilt omkring sig. 32 människor dog. 

Minst 15 blev allvarligt skadade. Flera av eleverna hoppade från fönster, många 

våningar upp, för att komma undan. Klockan 14.13 lokal tid vände 

gärningsmannen vapnet mot sig själv – och sköt.   

(Aftonbladet 2007-04-17) 

  

Det är skillnader i hur Columbinemassakern framställs i Dagens Nyheter och Aftonbladet. Dagens 

23



Nyheter har inte ett enda pratminus och verkar inte ha pratat med ett enda vittne eller någon elev på 

skolan. Däremot har Aftonbladet pratat med tre elever på skolan som vittnar om de fruktansvärda 

händelserna som tog rum. Aftonbladets artikel tar sig också en del frihet i vad som är fakta då 

polisens talesman säger att ”sannolikt handlar det om 25 dödsoffer” blir till rubriken ”25 sköts till 

döds i skola”. DN citerar sheriffen John Stone som ”sade att antalet dödade elever kan vara 'upp till 

25'”.

På grund av de många intervjuade människorna i Aftonbladet blir deras artikel mycket mer 

känslosam då vittnena berättar om hur gärningsmännen skrattade när de sköt sina offer eller hur en 

vän fick sitt ansikte bortskjutet. DN är mer sakliga och presenterar fakta utan att lägga några känslor 

i texten och det är värt att notera att bara ”elitpersoner” blir nämnda vid namn i artikeln, så som 

sheriffen John Stone. Däremot klumpas personerna som säger att gärningsmännen var med i 

Trenchcoatmaffian ihop som eleverna. 

  

Genom att göra som Aftonbladet har gjort i sina artiklar och prata med elever på skolan om 

händelsen så personifieras händelsen. Det går att se ett mönster i Aftonbladets artiklar där det 

förenklas, intensifieras, stereotypiseras och tillspetsas i likhet med det som Strömbäck (1998:22) 

skriver om medielogik. Oftast är det gärningsmannen som stereotypiseras och förvandlas till en 

väldigt simpel person som bara är ute efter en riktningslös hämnd mot människor i sin närhet.

Beskrivningarna av gärningsmännen blir oftast av vi mot dem-karaktär då gärningsmännen beskrivs 

som nazister eller personer med få eller inga vänner. Det passar mediedramaturgin väl (Pollack 

2001) och kan förstås lätt av de som läser artiklarna. Dalquist (1998) teori om moralpanik gör 

gällande att de utpekade grupperna i en moralpanik oftast utpekas som kriminella element och 

beskrivs som avvikande stämmer väl in på hur gärningsmännen beskrivs i de olika artiklarna. 

Förutom nazismen är det även gärningsmännens tillförskansande av vapen, som i vissa fall skedde 

olagligt, som också stämplar dem som kriminella element utöver de brott som de senare begick. 

6.1.1 Metaforer vid framställningen av händelsen 
Första punkten med hur själva händelsen gestaltas är en stor del av hur läsaren ser på 

skolmassakern. Användandet av metaforer för att beskriva händelsen förekommer i ett par av 

texterna, det tydligaste mönstret i bruket av metaforer är att de till viss del kan sammankopplas till 

krig och misär. Minfält, inferno, helvetet, blodbad, vansinnesdåd och vansinnig mardröm är alla 
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beskrivningar som förekommer i båda tidningarna. Dock är förekomsten vanligare och ofta 

mer spektakulär i Aftonbladet än i Dagens Nyheter. 

  

En beskrivande metafor kan exempelvis visa hur gärningsmannen ser på händelsen som en 

teaterföreställning, enligt artikelförfattaren. 

  

”... man kan regissera hela föreställningen själv, och morden blir en bekräftelse på att ens död inte 

är meningslös [...].” 

(Dagens Nyheter 2008-09-24) 

  

”Det värsta blodbadet som någonsin drabbat en amerikansk skola pågick i flera timmar och 

gärningsmannen hann döda 32 personer innan han slutligen tog sitt eget liv.” 

(Aftonbladet 2007-04-17) 

  

”Klockan var 19.30 svensk tid då blodbadet började.” 

(Aftonbladet 1999-04-21)

  

”Martin Arveskog var en av svenskarna som hamnade mitt i infernot.” 

(Aftonbladet 2007-04-17) 

  

De fyra händelserna och medieutbrotten som kommit vid de flesta fallen kan definieras som att ett 

nytt fall av mediepanik, som Pollack (2001) kallar det, brutit ut. Internet har vid samtliga 

skolmassakrer varit en viktig pusselbit där gärningsmännen spelat in filmer som gjorts tillgängliga, 

spridit sitt budskap och även hämtat inspiration från. Internet får räknas som ett förhållandevis nytt 

medium och Pollack (2001) menar att oron skenar för ungdomens utveckling när nya medier 

kommer och tar plats så att samhällsordningen förändras. I samband med Columbine 1999 – den 

datummässigt första skolmassakern vi analyserat, var det en livlig diskussion om videovåld och 

Internets fel där det gick att hämta bombrecept bland annat. Hon skriver att paniken handlar om 

ungdomens framtid och diskuteras av vuxna. Moralpaniken eller mediepaniken uppstår i tider av 

social oro (Cohen, 1972) och då gränsdragningarna för det nya mediet är diffusa – ett faktum som 

lever kvar än idag för Internet. 

  

6.1.2 Metonymer vid framställningen av händelsen 
De olika händelserna omnämns på olika sätt. Variationerna är stora och för att förklara vad som hänt 
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används många kraftfulla ord; dödsskolan, skottdramat, attacken, triangeldrama, skolskjutningen, 

massaker, massmorden, tragedin och total panik. 

   

”... dagen efter den ofattbara skolmassakern då nio studenter och en lärare sköts till döds.” 

(Dagens Nyheter 2008-09-25) 

  

”Det tyder på att han inte inledde dödsskjutningen av en slump, utan att den var noga planerad på 

förhand.” 

(Dagens Nyheter 2007-11-08) 

  

”Elever mejades ner med automatvapen i självmordsattack.” 

(Aftonbadet 1999-04-21) 

  

6.2 Framställningen av gärningsmannen 
Gärningsmännen som kommer nämnas nedan är de personer som begick massakrerna på Columbine 

High School (Eric Harris och Dylan Klebold), Virginia Tech (Seung-Hui Cho), Jokela (Pekka-Eric 

Auvinen) och Kauhajoki (Matti Saari).   

  

6.2.1 Denotativ läsning av framställningen av gärningsmannen 

I sex av de åtta artiklarna beskrivs gärningsmännen som hatiska eller aggressiva personer som riktar 

och skyller sin aggression på andra för att slutligen ta ut aggressionen mot sig själva. Deras hat 

riktas åt flera olika håll så det går inte att foga samman gärningsmännens offer i en grupp utan flera 

olika vitt skilda grupperingar beskylls av gärningsmännen för dåden de begick; samhället i stort, 

svarta, överklasstjejer, rika ungdomar, idrottsmän och alla som inte var som dem.

Gärningsmännen beskrivs i nästan alla texter som människor utan vänner och personer man inte 

umgicks med. Asocial och oförmåga att ta kontakt och skapa relationer med andra människor är 

också epitet de får bära. I de flesta artiklarna står det att dåden var planerade sedan länge med 

gärningsmän som lämnat efter sig videos på sig själva, där de antingen visar upp sin hotfulla sida 

när de skjuter med sina vapen eller som i de fall när gärningsmannen lämnat ett videotestamente. I 
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de andra fallen lämnade gärningsmännen skrivna testamenten på Internet för eftervärlden att ta del 

av och flera av artiklarna tar upp det som varningstecken på vad som skulle hända. 

  

Framför allt retade de sig på skolans duktiga idrottsmän.

 - De hatade dem, därför att de ansåg att sportkillarna kunde ta sig fram genom 

livet som på en räkmacka, säger skolkompisen Andrew Beard. 

- Men de avskydde andra grupper också; färgade, tjejer, alla som inte var som dom. 

Eric Harris, Dylan Klebold och de andra tio-tolv ungdomarna som var med i 

Trenchcoat-gänget utmärkte sig tydligt, enligt Beard. 

- De bar alltid svarta trenchcoats. Sen hade de oftast militärkängor. Och flera av 

dem bar hakkors. De skröt med att vara nazister. 

Pojkarna umgicks sällan med de andra eleverna.   

(Aftonbladet 1999-04-21)

Gärningsmännen beskrivs i alla artiklar på liknande sätt och sorteras in i samma fack och får 

därmed representera ensamma unga män. Något som Hall (1997) uppmärksammar när han skriver 

om representation. I exemplet ovan utges Eric Harris och Dylan Klebold för att vara nazister enligt 

en elev i skolan och det är en ytlig och stereotyp beskrivning som framställer dem som onda och 

annorlunda. Ser man till artiklarna är en gemensam nämnare att varje gärningsman nämns som en 

person med få eller inga vänner och som en person det var svårt att få kontakt med. Detta stämmer 

in på det Dalquist (1998) skriver om moralpanik, att personer som ingår i grupper som identifierats 

som ett hot i medier ses som kriminella element och beskrivs som avvikande. 

6.2.2. Konnotativ läsning av framställningen av gärningsmannen 
Ett genomgående inslag i alla artiklar är hur händelserna beskrivs och förklaras som planerade och 

genomtänkta av gärningsmännen, både tiden innan massakern och efteråt. Den gemensamma 

faktorn som går att utläsa i artiklarna om gärningsmännen är att de är alla har varit unga, ensamma 

män som har haft svårt att få vänner och antingen varit mobbade eller har haft viss social fobi. De 

har beslutat sig för att ta hämnd och bli kända namn genom sina massakrer och gärningsmännen 

verkar ha kopierat eller tagit inspiration av varandra då de alla lämnat efter sig testamenten på nätet 

i video eller textform. 

  

De testamenten, manifest, foton och videofilmer som de har lämnat efter sig har fungerat som deras 
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berättelser från graven där de har berättat om sina åsikter som går ifrån hat mot rika människor till 

människoförakt där gärningsmannen sett sig som en individ med rätt att bestämma vilka som är 

lämpliga att leva och vilka som ska dö. Förutom ensamma och män med få vänner beskrivs också 

gärningsmännen ibland som historieintresserade och framförallt kraftigt intresserade av andra 

världskriget och Hitler. Gärningsmännen vid Columbine beskrivs som fascinerade, närmast besatta, 

av andra världskriget och ska enligt klasskamrater pratat med varandra på tyska och varit nazister. 

 

Polisen bekräftade på onsdagskvällen att personen bakom Sturmgeist89 är den 18-

årige gärningsmannen. Det tyder det på att han inte inledde dödsskjutningen av en 

slump, utan den var noga planerad på förhand. I ett långt ”manifest” som laddats 

ner på Internet beskriver 18-åringen sina egna filosofier. Likheterna med massakern 

på Virginia Tech i april i år där eleven Cho Seung-Hui sköt ihjäl 32 personer är 

flera. Genom filmen och de dokument och bilder som 18-åringen publicerat på 

nätet ser det ut som om han lämnat ett slags testamente. Texterna är publicerade 

under hans riktiga namn tillsammans med en rad olika signaturer.   

(Dagens Nyheter 2007-11-08)

  

I enlighet med Goode och Ben-Yehuda (1994) och Dalquists (1998) teorier om folk devils som blir 

fråntagna sina positiva konnotationer och istället får negativa konnotationer förstärkta, stämmer 

deras tankar in på hur journalisterna beskriver gärningsmännnen. Ser vi till Dalquists (1998) 

sammanfogning av begreppen folk devil och stereotypisering som säger att de onda, avvikarna 

tillskrivs stereotypa och undantagslöst negativa egenskaper och applicerar det på artiklarna om 

gärningsmännen syns det tydligt, som tidigare påpekats, hur de beskrivs som ensamma unga män 

med störda tankar där de såg sig själva som bättre än alla andra. De andra negativa egenskaper de 

tillskrivs är också att de var nazister och att de hatade alla som inte var som dem. Gärningsmännen 

beskrivs också som mycket ondskefulla i sitt planerade av massakern med sina mediekit som skulle 

lämnas till eftervärlden och hur de bland annat riggade upp bomber i skolan och i sitt egna hem för 

att kunna ta fler liv. 

  

6.2.3 Metaforer vid framställningen av gärningsmännen 
Det är väldigt tunnsått med metaforer om gärningsmännen i artiklarna och de som förekom var att 

gärningsmannen i en artikel beskrevs som ”ensamvarg”. En annan artikel beskriver en gärningsman 

som ”del av en mardröm” och några fler metaforer om gärningsmännen finns inte i artiklarna vi 

analyserat. 
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Allmänt beskrivs Seung Hui som en ensamvarg. Ofta sågs han spela basket, men 

svarade inte om någon gick förbi och hälsade. 

- Han var väldigt tyst, alltid för sig själva, säger grannen Abdul Shash. 

(Aftonbladet 2007-04-18) 

  

6.2.4 Metonymer vid framställningen av gärningsmännen 
De vanligaste metonymerna som används för gärningsmännen är mördarna/mördaren och 

gärningsmannen/gärningsmännen och vid två tillfällen tillskrivs de en metonym som utgår ifrån 

deras ålder. Gärningsmännens psykiska tillstånd beskriver journalisterna vid i två artiklar som 

”besatt” och ”djupt störd människa”. Metonymer som skriver om gärningsmannen förekommer i ett 

par olika varianter som ”förövaren”, ”massmördaren” och ”beväpnad man”. I en artikel om 

Columbinemassakern lyfts gärningsmännens unga ålder fram då de nämns som ”ynglingarna” och 

”pojkarna”. 

  

”I byn var Matti Saari, 22, en vanlig kille. På Internet höjer han vapnet, riktar det mot kameran och 

säger: - You will die next. Två bilder – av samma massmördare.”   

(Aftonbladet 2008-09-24) 

  

6.2.5 Mytbildning vid framställningen av gärningsmännen 
Mytbildningen som förekom i båda artiklarna om massakern vid Virginia Tech var att 

gärningsmannen Cho Seung-Hui var en ung och problemfylld man som visat tecken på att allting 

inte stod rätt till men att den hjälp han fick inte hjälpte då han själv verkade ha svårt att ta emot den. 

Det blir en offerstämpel på honom då han förutom sina psykiska problem, som manifesterade sig i 

de pjäser han skrev i skolan, också var mobbad vilket en dag fick allting att rinna över. Den 

mytbildningen finns också i Aftonbladets artikel om Columbine där Eric Harris och Dylan Klebold 

beskrivs som två mobbade och utstötta människor som tar hämnd på de som de anser ligga bakom 

alla deras problem. 

    

En anhörig var orolig för Chos hälsa och misstänkte att han bar på 

självmordstankar. Han fick psykiatrisk vård, men ville själv inte fortsätta med 

terapi efter utskrivningen. Sedan 23-åringen bundits vid massmorden har alltfler 

lärare och elever vid Virginia Tech trätt fram och vittnat om hans extrema 
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tillbakadragenhet och underliga, ibland skrämmande beteende. 

- Han var mycket störd, säger Lucinda Roy, som undervisade Cho i engelska. 

Frågan är varför skolan, som berömmer sig om den familjära anda som råder, inte 

grep in tidigare. Virginias demokratiske guvernör Tim Kaine ska tillsätta en 

kommission som ska granska skolans handlande. 

(Dagens Nyheter 2007-04-19) 

  

6.3 Framställningen av offren 
Ett offer behöver nödvändigtvis inte vara en person som själv blivit dödad eller skjuten. I de 

analyserade texterna kan ett offer även vara en person som blivit drabbad av skjutningen indirekt då 

personen känner en eller flera andra personer som varit inblandad. 

Offren beskrivs på liknande vis vid de olika händelserna. En viss medielogik verkar ha infunnit sig 

när texterna om offren skapats. Efter ett tag gick det utläsa ett visst mönster av hur berättelserna av 

offren framställs, deras beskrivning kan i vissa fall ses som en pålagd mall (Altheide och Snow, 

1979). McQuail (2005) skriver att medielogiken bygger på bland annat personifiering och dramatik 

– två egenskaper som passar mycket väl in när offrens historier förklaras. 

Vid personifieringen är det flera livsberättelser som berättas och även dramatiken kommer väl in när 

offren kämpat för sina liv och vissa klarat sig och andra inte. Även verktygen intensifiering, 

tillspetsning och polarisering (Strömbäck, 1998) blir en viktig del i berättandet då offrens del i det 

berättas actionfyllt och det goda mot det onda ställs vid sin spets. 

  

6.3.1 Denotativ läsning av framställningen av offren 
De beskrivs mycket med förklarande och illustrerande ord. I texterna om händelserna nämns de ofta 

som några anonyma elever på skolan, medan i de specifika styckena om offren får de i stället 

ansikten. Överlevande eller vittnen berättar då i de flesta artiklar om dramat de varit med om. 

Denotationerna om offren härstammar mycket ifrån vad de själva eller anhöriga berättat för 

reportern. De berättar hur de kände sig vid tillfället, vad som hände och vad de själva kunde 

påverka och agera för vid situationen. 

  

Vanliga denotationer i de olika texterna som analyserats är att offren var försvarslösa, rädda att dö, 

handlingsförlamade och totalt oförberedda på vad som var på väg att hända. Ett par artiklar 
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förklarar skeenden där livrädda studenter stod uppradade i väntan på mördarens agerande. Även 

panik, kaos, hysteri och en viss tro eller hopp om att det är ett skämt fanns till en början hos många 

av de intervjuade personerna. Flera berättelser handlar om elever som satt tysta och väntade ut 

situationen. Även beskrivningar om tårar, skrik, rädsla, osäkerhet, blod, avrättningar, olika skador 

och offer som befann sig vid fel plats ger en bild av hur det var vid händelserna för de olika 

inblandade. 

  

”Panikslagen låg hon kvar på golvet, stilla av skräck. 

 - Jag var rädd att han skulle komma in till oss. Att jag skulle dö.” 

(Aftonbladet 2008-09-24) 

  

”Då trodde de fortfarande att allt var på låtsas. Att galna amerikanska poliser tog en övning på 

pinsamt stort allvar.” 

(Aftonbladet 2007-04-17) 

  

Ofta är beskrivningarna på gränsen av vad kan tyckas vara nödvändigt. Detta gäller främst 

Aftonbladet som i större utsträckning än Dagens Nyheter frossar i otäcka ordval och skildringar 

nästan hämtade från skräckfilmer. 

Även om det är vad personerna berättar för artikelskrivaren så går det åtminstone att diskutera vad 

som bör tas med i tidningen dagen därpå. En aspekt att tänka på är ifall offren och de anhöriga 

fortfarande befinner sig i ett chocktillstånd efter det inträffade, och därför kan säga olämpligheter. 

Ett tydligt exempel på det är när Ben Oakley, 16 år, säger till Dagens Nyheter i samband med 

Columbine-skjutningen att gärningsmännens kompisar borde ”dömas och avrättas”. Ingen vet i det 

läget hur hela situationer ligger till. Det här specifika offret får med sina uttalanden symbolisera och 

framför allt representera i princip hela stadens tankar om gärningsmännen och deras kamrater, som 

visade sig vara helt oskyldiga och inte dömts för något brott i samband med Columbine. Det här 

kan man knyta ihop med Stuart Halls (1997) teorier om representation, där en person får 

representera en större grupp.  

  

Sedan finns även texter med handlingskraftiga offer som blir hjältar och en del till och med räddar 

sina kompisar eller elever. En stor hjälte var professor Liviu Librescu vid Virginia Tech som hjälpte 

sina elever att fly innan han själv blev ihjälskjuten. 
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”Många rusade till fönstren. Men professor Librescu rusade i stället mot dörren för att blockera 

den...” 

(Dagens Nyheter 2007-04-18) 

  

”De förstod att pistolmannen var nära igen, runt hörnet. 

 -Vi måste springa vidare, skrek Räsänen.” 

(Aftonbladet 2007-11-08) 

6.3.2. Konnotativ läsning av framställningen av offren 
Texterna framställer offren i många texter som en del av stora massavrättningar. Gärningsmannen 

går runt i byggnaden och skjuter vilt, offren får panik och runt om i skrubbar och klassrum ligger 

livrädda elever och gömmer sig. Det målas upp bilder om krigsfält, avrättningar och elever som 

skjuts i huvudet. Även om konnotationer är något personligt och inte är likadana från person till 

person så är de allmänna konnotationerna och tolkningarna hemska scenarion. 

Konnotationerna blir ofta ganska magstarka då det handlar om rena slagfält där de sårade och 

dödade ligger och blöder överallt i skolan, även om det inte skrivs rakt ut alltid. En antydning i flera 

texter är att de försvarslösa och handlingssvaga blir avrättade direkt medan vissa modiga har kunnat 

hjälpa en del kamrater undan från pistolelden. 

Många av texterna har beskrivningar av offer som har ”skräcken i ögonen” och liknande. Av uttryck 

likt dessa går det att utläsa konnotationer i texterna om hur upprivna känslomässigt eleverna var. 

Deras panik och chock går att se med denotationerna först där det ordagrant beskrivs hur tillståndet 

var. Men med de konnotationer som det tydliga uttrycket ”skräcken i ögonen” ger ihop med hela 

berättelsen en fasansfull bild för läsaren av hur det gått till på de olika skolorna. Just känslorna är en 

stor del som författarna försöker nudda vid hos läsaren med känsloladdade och tårdrypande 

berättelser. 

   

Överlevande gråter och berättar om händelsen för reportrar. Förutom de synliga kroppsliga såren ser 

man de emotionella såren på insidan av offret. Sorgen, saknaden och rädslan tar mer plats och syns 

allt mer vilket konnoteras fram mellan textstyckena. 

  

6.3.3. Metaforer vid framställningen av offren 
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Användandet av metaforer för offren sker inte i särskilt stor omfattning. I stället är det snarare 

metonymerna som är mer fantasifullt skapade av författaren till artikeln. Men ett par stycken 

metaforer finns i texterna. Ofta kan offren då finnas med som en del av en metafor, oftast då som en 

metafor för händelsen. Till exempel benämns det som att eleverna var ”mitt i blodbadet” och även 

som att de var en del av ett ”inferno”. 

  

”Men klockan tjugo i tolv kom helvetet till korridorerna [...]. ”

(Aftonbladet 2007-11-08)

  

I beskrivningen av offren förekommer det metaforer på så sätt att eleverna satt ”dödstysta”, ”såg 

skräcken i hennes ögon” och var ”stel av skräck”. 

  

”Han försökte blockera dörren och hindra mördaren från att ta sig in – men betalade med sitt liv.”

(Dagens Nyheter 2007-04-18)

  

Artikeln ovan handlar om en lärare som beskrivs som en hjälte när han räddar undan eleverna som 

flyr genom ett fönster. ”Betalade med sitt liv” är då metaforen i den utvalda meningen då han sköts 

till döds under händelserna vid Virginia Tech. Det kan sägas att metaforer inte är ett speciellt använt 

sätt att beskriva offren vare sig i Aftonbladet eller Dagens Nyheter när det berättas om 

skolmassakrer. Vanligare, visade analysen, att liknelser, omskrivningar eller helt enkelt metonymer 

för offren tillämpades i större omfattning. 

  

6.3.4 Metonymer vid framställningen av offren 
Listan på metonymer över vad offren tituleras i texterna kan göras väldigt lång. Gemensamt för i 

princip samtliga artiklar är att de båda tidningarna använder neutrala variationer, liknelser och 

metonymer som; elever, studenter, han/hon, lärare, barn, 18-åringen, klasskamrat och vänner som 

förklaring att det handlar om offren. 

  

En kategori av metonymer för offren är de egenskaper och sinnesstämningar som tillskrivs dem i 

samma stycke. De beskrivs i de olika texterna som bland annat hjältemodiga, lyckosamma och 

chockade. 

  

”Joni Altonen, 18, är djupt chockad. [...] De två lyckades undkomma mördaren Pekka-Eric 

Auvinen, 18.”
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(Aftonbladet 2007-11-08)

  

”De berättar om hur de hörde gevärsskotten och explosionerna i tisdags, hur de skymtade 

gärningsmännen, hur de sprang ut, 'ja, vi hade tur'.

(Dagens Nyheter 1999-04-22)

  

”Sekunden senare är hon tillbaka, fylld av panik.” 

(Aftonbladet 2008-09-24)

  

”Teknikprofessorn Liviu Librescu hyllas som en hjälte efter massakern i Blacksburg.”

(Dagens Nyheter 2007-04-18) 

  

För att förklara att eleverna blivit skadade eller som i många fall dödade används det metonymer för 

att beskriva dem som offer, skoloffer, omkomna, de mördade, de överlevande, dödsoffer. En del 

olika sammanbindningar av ord görs likt de som nämnts innan. T ex orden död och offer knyts ihop 

på flertalet olika sätt. 

  

”Alla dödsoffer i massakern i Kauhajoki har identifierats officiellt.” 

(Dagens Nyheter 2008-09-27)

   

”Denna gång var dödsoffren fler än någonsin förut.”

(Aftonbladet 1999-04-21)

  

”Samtliga skoloffer har identifierats.”

(Dagens Nyheter 2008-09-27)

  

6.3.5 Mytbildning vid framställningen av offren 
Den generella mytbildningen kring offren är att de olyckligt är med i ett vansinnesdåd som aldrig 

gått att förutspå. De allra flesta är försvarslösa och utan förklaring avrättas de en efter en och de blir 

ytterligare offer i raden av skolmassakrerar som varit runt om i världen genom åren. I många texter 

nämns tidigare skolmassakrer där stora sammanfattningar är medtagna om stora skjutningar som 

gjorts på skolor tidigare. Med det i åtanke går det att se på offren som nya tragiska delar av en 

statistik som växer och blir allt mer omfattande för varje år. 
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7. Slutsats och diskussion 
Huvudfrågorna för uppsatsen var hur Aftonbladet och Dagens Nyheter framställer skolmassakrer 

inom de tre undergrupperna händelse, gärningsman och offer. Med hjälp av semiotiska 

textanalysverktyg tog vi reda på hur de tre undergrupperna framställs och behandlas i tidningarna. 

Sammanfattningsvis kan sägas att den generella rapporteringen sker på ett mer faktamässigt sätt i 

Dagens Nyheter än i Aftonbladet som snarare lutar sig åt detaljerade beskrivningar och 

känsloyttringar. Själva berättelsen om händelsen bygger på att med en eller flera iscensättningar gå 

igenom händelseförloppet kronologiskt och detaljerat - tillspetsning och intensifiering är vanligt 

förekommande medel för att förklara händelsen. Gärningsmännen blir ofta stereotyper i de båda 

tidningarna och stora delar av deras liv tas upp som försök att få till en förklaring till den tragiska 

händelsen. Framställningen av offren sker ofta med bas av en viss medielogik där personifiering 

och dramatik är viktiga textverktyg.

  

Gemensamt för de fyra händelserna är att det var oväntade och chockerande massakrer. De har 

inträffat i lugna små samhällen där alla känner alla långt utanför storstädernas ansiktslösa tillvaro. 

Gärningsmännen har alla varit unga män som stått utanför den sociala gemenskapen i skolorna. De 

har på olika sätt fått tag i skjutvapen och efter noggrann planering har de sedan bestämt sig för att 

hämnas på de som de ansåg hade bidragit till deras utanförskap. Alla har lämnat efter sig ett 

testamente på ett eller annat sätt, Internet har varit ett verktyg för att visa upp sina filmer eller 

uttrycka sina åsikter genom skrivna manifest. Burr (1995) skriver att barndomen har förändrats 

mycket de senaste årtiondena och att det som är ”naturligt” för barn och förväntningarna på vad 

föräldrarna ska göra är helt annorlunda gentemot innan. Detta går att applicera på medievärlden 

som också genomgått stora förändringar de senaste årtiondena. Från att videovåldet fick skulden för 

ungdomens förfall under 80-talet har numera datorspelandet tagit över rollen som syndabock. Detta 

syntes i ett par av artiklarna som handlade om Columbinemassakern där datorspelet Doom  togs upp 

som en faktor till att Dylan och Eric begick skolmassakern. Därför är det relevant att ställa sig själv 

frågan; om detta hade hänt på 80-talet, hade då videovåldet blivit skuldbelagt? Allting är historiskt 

och kulturellt relativt (Burr, 1995) och frågan är ens om videofilmer och datorspel spelar någon roll 

när en massaker begås. 

Hur långt skriden planeringen var syns tydligast i Seung-Hui Chos fall vid Virginia Tech-

massakern, där han hade förberett ett mediekit på en DVD som innehöll filmer, bilder och sitt 

manifest som han efter sina två inledande mord postade till NBC. Även Pekka-Eric Auvinen 

efterlämnade ett liknande mediekit. Flera av gärningsmännen inspirerades troligen av tidigare 
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skolmassakrer, Seung-Hui Cho hade i sitt avskedsbrev skrivit om Eric Harris och Dylan Klebold 

vilka var skyldiga till massakern i Columbine. De båda finländarna, Pekka-Eric Auvinen och 

Matti Sari, refererade även de till Columbine. 

  

Själva berättelsen om händelsen dramatiseras väldigt ofta och intrycken förstärks genom vittnesmål 

som får komma till tal och berätta vad som hände och hur det gick till. Det är ofta väldigt brutalt 

skrivet då människor fått se sina bästa vänner få ansiktet bortskjutet och hur gärningsmännen 

närmast avrättade offren vid massakrerna. Vanligt förekommande är även att en didaktisk 

iscensättning genomsyrar texten då en logisk händelsekedja tar läsaren genom hela händelsen från 

början av massakern till slutet då gärningsmännen avslutar med att ta sitt liv. 

Tidningarna vill troligen med det här upplägget göra läsaren känslomässigt involverade och 

engagerade i händelsen. De vill visa vad för hemskt som precis inträffat och förklara det på ett sätt 

så att läsaren förstår och kan spela upp händelsen i sitt huvud. Att få en överblick av händelsen gör 

att läsaren inte behöver koncentrera sig och ägna mycket tankar åt hur det egentligen gick till och 

kan istället lättare ägna sig åt de känslor som uppstår på grund av händelsen.

Vi hade innan uppsatsen räknat med att det skulle förekomma fler metaforer i artiklarna och framför 

allt när det gäller beskrivningen av gärningsmannen. Dock fann vi att det var ytterst få metaforer 

om förövarna och offren och istället var det själva händelsen som skrevs om i diverse mer eller 

mindre passande metaforer. Aftonbladet var den tidning som mest använde metaforer och vi kunde 

läsa om "blodbaden" på skolorna och hur det var som att ta sig igenom ett "minfält" på grund av alla 

de bomber gärningsmännen vid Columbine hade satt upp i skolan.

Det var snarare metonymer som användes av tidningarna för att beskriva händelserna, offren och 

gärningsmännen. Metonymer är ett lättare redskap att använda jämfört med metaforer som ofta kan 

bli överdrivna eller feltolkade. Metonymer erbjuder en lättare väg att variera sig i beskrivningen av 

något och ger inte ett lika uppförstorat intryck som en metafor kan ge.

  

Benämningen dödstyst känns i sådana här artiklar på gränsen till vad som är acceptabelt. Att vid en 

massaker som kostat många människor livet använda en metafor/metonym som ger en direkt 

association till döden känns väldigt osmakligt och opassande och ger närmast artikeln en touch av 

morbid humor, något som verkligen inte är passar in i sammanhanget. 
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I framställningarna av offren i artiklarna förekommer hela känslospektrat ifrån att någon som tror 

att det hela är ett skämt till de allra mest bedrövade människor som förlorat sina kamrater i en 

obegriplig massaker. Men främst är fokus på negativa känslor för att spegla situationen och måla 

upp vilken hemsk händelse det var att befinna sig i.

Vi räknade också antalet artiklar per händelse som förekom i tidningarna och upptäckte att efter 

ungefär en vecka så ebbade flödet av nyheter om händelsen ut. Själva toppen på rapporteringarna 

nåddes efter två dagar och från den tredje publiceringsdagen och framåt så nådde det sammanlagda 

antalet artiklar upp i den nivå som uppmäts på den andra dagen. Man kan säga att efter den andra 

dagen, då tidningarna har fått all fakta på bordet från polisen, fått prata med vittnen och den 

ursprungliga förvirringen skingrats så når rapporteringen sin kulmen och när allt intressant är 

berättat tynar händelsen bort och ersätts av aktuellare nyheter. Det går även att dra paralleller till att 

en moralpanik har brutit ut då nyheten passar in på beskrivningen att den är av snabbt övergående 

karaktär och blossar upp snabbt och försvinner (Pollack, 2001).

  

Finland är antagligen för nära kulturellt och geografiskt samt att det troligen inte fanns särskilt 

många svenskar i närheten, men ett använt och populärt grepp att skriva om överlevande offer och 

vittnen vid de båda skolmassakrerna i USA är att intervjua svenskar på plats. Inga svenskar har 

dock omkommit vid någon av de fyra händelserna, då lär det skrivits mycket fler artiklar. Deras 

berättelse blir dokument över händelsen som bevaras för eftervärlden. 

  

7.1 Förslag till vidare forskning 
Att göra en bildanalys om vilka bilder tidningarna väljer att publicera vid skolmassakrerar. Hur ser 

de ut och vad säger de oss? Varför väljs de ut? Intervjuer med redaktörerna om hur de tänkte och 

gick till väga. Finns det några moraliska begränsningar på vad de själva kan tänka sig att publicera?  

  

En mer djupare analys av en enskild händelse, till exempel Kauhajoki som fick mycket 

uppmärksamhet för sin "regi från graven" då tidningarna använde sig av Saaris bilder på sig själv 

när han pekar med pistolen mot kameran, mot oss. 
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Varning fanns på Youtube. Klara likheter mellan skolmassakrerna i Finland och Virginia 
Tech.

Den 22-åringe mördaren i Kauhajoki har filMat sig själv med vapen och publicerat innehållet på 
videosajten Youtube. Ett liknande beteende har förekommit inför flera tidigare skolmassakrer. "Det 
är ett sätt att få bekräftelse", menar Sven Å Christianson, professor i psykologi.

Han har svart skinnjacka och mörka byxor på sig, och i handen håller 22-årige Matti Juhani Saari ett 
vapen av modell Walther P22, en pistol med finkalibrig ammunition. Han siktar och skjuter ett antal 
skott. Videon är en av fyra på Matti Juhani Saaris användarprofil på Youtube.

De andra filmerna är snarlika. I en av dem riktar han pistolmynningen ovanför kameran, tömmer 
magasinet, och skriker "you will die next". Videorna har lagts ut de senaste tre veckorna, den sista 
för bara sex dagar sedan.

Mönstret att förövaren lägger ut videor på sig själv beväpnad på internet går igen från tidigare 
skolskjutningar. Vid Virginia Tech-massakern i april 2007 hade gärningsmannen filMat sig själv 
med pistoler innan han sköt ihjäl 32 personer. Filmerna skickade han till tv-kanalen NBC med en 
uppmaning att de skulle visas där han skrev att han ville "dö som Jesus".

Inför tragedin i Jokela för ett år sedan hade den 18-årige gärningsmannen Pekka-Eric Auvinen lagt 
ut en video på Youtube kallad "Jokela high school massacre".

- Det är ett sätt att försäkra sig om att få bekräftelse efter dådet. Det får man genom att bli känd, och 
det här är det sista steget innan man gör allvar av sina planer. När filmerna läggs ut har man redan 
bestämt sig och börjat planera hur massakern ska gå till, säger Sven Å Christiansson, professor i 
psykologi vid Stockholms universitet.

Likheterna mellan massmorden i Kauhajoki och Tusby för ett år sedan är slående. Bägge var elever 
på de respektive skolor där morden skedde. De publicerade hotelser på internet, dåden utfördes 
dagtid när lektionerna pågick, och mördarna tog sina liv efteråt. Och enligt Sven Å Christiansson är 
det mycket som tyder på att Matti Juhani Saari har inspirerats av Pekka-Eric Auvinen och andra 
skolmördares beteende.

- Ingredienserna är desamma, man identifierar sig med andra och tar efter. De har blivit kända över 
hela världen och det vill han också bli. Det betyder mycket idag för unga att bli kända och det här är 
en udda yttring av det, säger Sven Å Christiansson.

Det sinnestillstånd gärningsmännen befinner sig i inför morden kallar Christiansson för depressiv 
aggressivitet. Tillståndet kommer ur en oförmåga att få kontakt med andra personer och skapa nära 
relationer. Oförmågan gör att omgivningen ofta försummar personen, som glider ur den sociala 
gemenskapen mer och mer.

- Ur det här växer en frustration och en ilska där man förlägger orsakerna utanför sig själv. Det är 
andra och samhällets fel att jag är deprimerad och befinner mig där jag gör, tycker de. Orsaken i 
botten är att man inte vill se sitt eget utanförskap.

Videorna gör att man kan regissera hela föreställningen själv, och morden blir en bekräftelse på att 
ens död inte är meningslös, säger Sven Å Christiansson.
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Maria Göth, pressansvarig för Youtube i Sverige ser allvarligt på att Saari lade ut hotfulla 
filmsekvenser på sajten. Men det är användarna som bestämmer vad som är olämpligt material och 
som i så fall ska anmäla det till Youtubes ansvariga.

- Vi tycker att systemet fungerar bra. Vi raderade filmerna så fort vi fick reda på att de fanns. Men 
vi kommer inte att ändra några regler och börja förhandsgranska videor som publiceras. Det är 
omöjligt eftersom det läggs upp 13 timmar film i minuten dygnet runt på Youtube, säger hon.

ANDERS MUNCK
anders.munck@dn.se 08-738 15 73 

* * * * *
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"Viktigt att folk börjar prata om det som har hänt."

DN I KAUHAJOKI
TEXT PETER LETMARK
FOTO CHRISTINE OLSSON

Det viktigaste nu är att livet blir som vanligt igen, dagen efter skolmassakern i Kauhajoki. 
Invånarna är fåordiga i den lilla österbottniska byn men söker tröst i den kristna gemenskapen.

Det var en klar morgon med bitande höstkyla som invånarna i lilla Kauhajoki vaknade upp till på 
onsdagen, dagen efter den ofattbara skolmassakern då nio studenter och en lärare sköts till döds.

Fler ljus hade tänts utanför yrkesskolan under natten. En 16-årig pojke, som bor i ett av radhusen på 
andra sidan gatan, hissade flaggan på halv stång innan han gick till skolan.

- Det är ju en sorgedag i dag, sade han lakoniskt.

Invånarna i den lilla byn är tystlåtna. De säger inte mycket. Men de är tillsammans så mycket de 
kan.

- Det är vår mentalitet att vara tysta, säger stadsdirektören Antti Rontakokko. Men nu tycker vi att 
det är viktigt att folk börjar prata om det som har hänt.

Ett åttiotal frivilliga och yrkesverksamma psykologer och experter på traumabearbetning var 
närvarande på skolornas morgonsamling på onsdagen, för att informera och lyssna.

Två som valde att stanna hemma på onsdagen var Anna Barndyk och Antton Käkelä. De går på en 
annan yrkesskola i Kauhajoki och blev inlåsta av sina lärare när skottlossningen på den andra 
skolan blev känd.

- En kompis ringde upp mig på lektionen och skrek i telefonen att det var en galning som sköt, 
säger Anna Barndyk.

När fler fick meddelanden och telefonsamtal beslöt skolan att omedelbart låsa in sina elever.

- Först kunde jag inte förstå att det var sant. Men sen blev jag rädd. Vi trodde ju att den där 
galningen skulle komma till vår skola också, säger Anna Barndyk.

Tre timmar gömde de sig i skolan med persiennerna neddragna.

- När vi fick gå ut igen, tog jag loss mina klackar och sprang hem, så fort jag bara kunde, säger 
Anna Barndyk.

Hemma tittade hon på tv, gick ut på internet för att se på videorna som gärningsmannen hade lagt 
ut. Många var på onsdagen oroliga för att mördaren har en medhjälpare, den som filmade videorna, 
och att den personen finns i Kauhajoki.

- Om han är smart är han kvar här, eftersom det är så osannolikt att det är det bästa stället att vara 
osynlig på, säger en flicka.
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Österbotten är Finlands bibelbälte, enligt Kaj Engström är präst vid Centralpolisen i Helsingfors. 93 
procent av invånarna i Kauhajoki är medlemmar i finska kyrkan. Han har träffat människor hela 
natten och har sett som sin uppgift att bara lyssna och att ta emot deras ilska.

- Sådana här gånger är det viktigt att bara låta människor vara arga, säger han.

Natten efter skolskjutningen strömmade det in ungdomar till Kauhajokis kristna ungdomscenter. De 
satt på golvet, tittade på nyheterna, sjöng, spelade piano och pratade. Flera kände någon som gick 
på skolan och behövde veta om någon av deras vänner hade dödats. Andra kände mördaren, eller 
visste vem han var.

- Det viktigaste av allt var att få fakta om vad som hade hänt, eftersom det fanns så många rykten. 
Och att de fick uttrycka sina känslor, säger ungdomsledaren Karita Pihlajakangas.

Natten till onsdagen var centret öppet för alla som ville sova över. I natt ska det vara stängt, enligt 
Karita Pihlajakangas.

- Nu kan det vara bra att man sover hemma, att livet blir som vanligt igen.

* * * * *
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Samtliga skoloffer har identifierats

HELSINGFORS. Alla dödsoffer i massakern i Kauhajoki har identifierats officiellt. Samtliga har 
flera skottskador. Polisen gav i går ut de första bilderna från klassrummet där Matti Saari dödade 
nio personer i tisdags.

Bilderna från klassrummet tyder på att eleverna, som var sysselsatta med att svara på 
tentamensfrågor när Saari steg in och började skjuta, inte har gjort något motstånd.
Pulpeterna och stolarna står i prydliga rader. De överlevande har berättat att Saari kallblodigt 
mördade eleverna och läraren en och en när de låg på golvet.

Offren måste identifieras med hjälp av dna och tandkort eftersom Saari tände eld på sina offer som 
blev svårt brandskadade.
Den 21-åriga kvinnliga student som hann fly genom klassrummets fönster vårdas ännu på sjukhus 
men har fått lämna intensivavdelningen. Hon fick splitterskador i huvudet. Massakern krävde inga 
andra skadade.

Det framgår nu av polisens efterforskningar att Matti Saari den 17 februari själv har utsatts för 
pistolhot. Det skedde i en grillkiosk i centrum av Kauhajoki när en 37-årig man pekade på honom 
med en startpistol. Mannen som var kraftigt berusad sade i polisförhören att han fick för sig att 
Saari och hans kamrater hade hånat honom.

Saari själv sade i polisförhöret: "Jag blev väldigt skrämd och uppfattade situationen som hotfull. Jag 
trodde vapnet var äkta." Saari krävde att gärningsmannen skulle bestraffas, själv hade han inga 
ersättningskrav på 37-åringen. Saari berättade att han sprungit från platsen och stannade inte för att 
följa med hur det gick för kamraterna.

Matti Saari var vid tillfället tillsammans med tre manliga studiekamrater och den enes fästmö. Just 
fästmannen föll offer för Saaris kulor i tisdags. Den hårt kritiserade inrikesministern Anne 
Holmlund utfärdade på fredagen nya bestämmelser om hanteringen av licensansökningar för 
handeldvapen. Från och med måndagen måste minst två polismän närvara när ansökningarna 
behandlas.

Matti Saari fick behålla sitt vapen trots att han dagen före massakern hade kallats till polisförhör 
efter tips från allmänheten. Polisen som hörde Saari ansåg dock att han var ofarlig och kunde 
behålla sitt vapen.
Kommissariens agerande är föremål för en noggrann utredning. Inrikesministern har kritiserats för 
att hon dröjt med en skärpning av vapenlagen och för att hon starkt försvarar sportskyttarnas 
intressen.

Oppositionspolitiker har krävt hennes avgång.

STEFAN LUNDBERG
DN:s korrespondent
stefan.lundberg@hbl.fi
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Skriv ut 

Han jagade sin flickvän - Svartsjuk 24-åring sköt ihjäl 32 
Aftonbladet 
 -  2007-04-17 
  
Författare: Annsofie Näslund|Annsofie Näslund 
BLACKSBURG/STOCKHOLM.Desperat av svartsjuka sökte den 24-årige kinesen upp sin 
flickvän. - Du har varit med en annan man, skrek han. Sedan sköt han henne - och ytterligare 31 
personer. 
Det som skulle utvecklas till den värsta skolmassakern i USA:s historia började i studenthemmet 
Ambler Johnston Hall på Virginia Tech-universitetet i Blackburg, Virginia. Massmördaren var, 
enligt Chicago Sun Times, en 24-årig kines som kom till USA på studentvisum förra året. Tidningen 
skriver att han anlände till San Fransicso från Shanghai den 7 augusti. 
Bråkade med flickvän 
Klockan 7.15 i går morse sökte han upp sin flickvän i hennes rum i studenthemmet. Där började de, 
enligt Daily Mail, att bråka. Han var vansinnig och påstod att hon hade träffat en annan kille. En 
SYO-konsulent dök upp och försökte medla i bråket. Då slet 24-åringen plötsligt upp en pistol och 
sköt dem till döds. Enligt Chicago Sun Times tror polisen att 24-åringen bombhotade universitetet 
tre gånger förra veckan - allt för att testa säkerheten. Och när han slog till i går uppges han ha låst 
dörrarna med kedjor i skolbyggnaderna. 

Många versioner 
Aftonbladets reporter Malin Beeck var på plats på presskonferensen i Blacksburg: - Det är många 
olika versioner om vad som har hänt. Ett ögonvittne säger att gärningsmannen var inne på skolan en 
gång, sköt några elever, vände och kom tillbaka igen, säger hon. När polisen kom till 
studentrummet var mördaren redan långt borta. Det var åtminstone vad polisen trodde. Men två 
timmar senare var han plötsligt tillbaka i en skolbyggnad en kilometer bort. Den här gången bar han 
två vapen och stora mängder ammunition. Enligt uppgifter till amerikanska medier var det två 
niomillimeterspistoler. 

Skott efter skott 
- Han hade nån sorts väst på sig och massor av ammunition. Han sköt skott efter skott i 
klassrummen, säger ett vittne till Sky News. Flera vittnen beskriver en asiatisk man i 25-årsåldern, 
klädd i mörk mössa och mörk jacka. Mannen rusade in i klassrummen och sköt vilt omkring sig. 32 
människor dog. Minst 15 blev allvarligt skadade. Flera av eleverna hoppade från fönster, många 
våningar upp, för att komma undan. Klockan 14.13 lokal tid vände gärningsmannen vapnet mot sig 
själv - och sköt. 
Bildtext: Det värsta blodbadet som någonsin drabbat en amerikansk skola pågick i flera timmar och 
gärningsmannen hann döda 32 personer innan han slutligen tog sitt eget liv.Foto: AP
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Filmen av blodbadet - Svenske Martin, 27, fångade tragedin med mobilkameran 
Aftonbladet 
 -  2007-04-17 
 -  Sida: 8#9 
 -  Sektion: Nyheter 
 -  Del: ab 
  
Författare: Simon Bynert|Simon Bynert 
33 döda i tidernas vansinnesdåd. I jakten på sin flickvän ställde en ensam mördare upp studenterna 
på rad. Och sköt dem - en efter en. Martin Arveskog var en av svenskarna som hamnade mitt i 
infernot. 
Martin Arveskog, 27, från Karlskrona och Carl Nordin, 22, från Borlänge var på besök vid Virginia 
Tech-universitetet. I ett veckolångt studentutbyte med Blekinge Tekniska Högskola skulle de nu 
träffa sin amerikanska handledare. Men första dagen i Blacksburg, Virginia, förvandlades snabbt till 
en vansinnig mardröm. De två vännerna snubblade över den största skolmassakern i USA:s 
moderna historia - och lyckades filma delar av händelseförloppet. - Vi promenerade omkring på 
campus och såg en parkerad ambulans. Plötsligt vällde det in poliser med automatvapen från alla 
håll. Jag tog upp min kamera och började filma, säger Martin Arveskog. 
De låste in oss 
Då trodde de fortfarande att allt var på låtsas. Att galna amerikanska poliser tog en övning på 
pinsamt stort allvar. - Jag såg det som ett skämt när de skrek this is serious - get the fuck away from 
here och låste in oss. Det var först flera timmar senare som vi insåg att det var i byggnaden bredvid 
vår som över 30 personer skjutits till döds, säger Carl Nordin. - Vi skrattade åt det. Folk sa: Skönt, 
nu slipper vi dagens föreläsningar. Fy fan. Efter första attacken begav sig mördaren från 
studentkorridorerna i ena änden av universitetsområdet till lektionssalarna. Där började han skjuta 
igen. Mitt emellan klev svenske tennisspelaren Arvid Puranen, 22, från Luleå av bussen. - Jag hade 
helt missat varningslarmet och tyckte det var väl tomt på folk. Samtidigt tog mördaren samma väg - 
fast åt andra hållet. Jag gick säkert förbi honom på bara 150 meters avstånd, säger han. - Ingen av 
mina närmaste kompisar drabbades. Men det här stället är inte större än att man känner någon som 
känner någon. Kenneth Granlund, 31, forskarstuderande från Bålsta, har pluggat på Virginia Tech i 
fem år. 

Satt i ett möte 
Vid halv tiotiden i går morse befann han sig i huset intill Norris hall där större delen av massakern 
skedde. - Jag satt i ett möte med min forskargrupp och hade ingen aning om de skjutningar som 
hade skett tidigare på morgonen. Samtidigt som mördaren satte i gång blodbadet i klassrummen satt 
Kenneth Granlund, som håller på att doktorera i aerodynamik, och diskuterade med sina 
forskarkollegor. - Vi märkte ingenting. - Sen såg vi på tv:n vad som hände alldeles intill oss. 
Kenneth Granlund tittade ut genom fönstret. - Det var poliser överallt. 

En enskild händelse 
Han vet inte om några av hans vänner har drabbats i vansinnesdådet. - Jag har inte hört några namn. 
Kenneth tänker inte avbryta sina studier vid Virginia Tech. - Jag har aldrig känt mig hotad här. Jag 
gör det inte nu heller. Det här har inte gjort det farligare att vara här. Det är en enskild händelse. 
Kenneth Granlund jämför med tragedin när Mattias Flinck sköt ihjäl de fem kvinnorna i Falun. - 
Falun blev inte en farligare plats för det. Virginia Tech, i lilla Blacksburg, är ett av USA:s mer 
kända universitet. Det grundades 1872 och rankas bland de 50-60 främsta i landet. 25 000 pluggar 
där, de flesta på något ingenjörsprogram, och studenterna dominerar trakten totalt. Det finns lika 
många studenter som invånare i Blacksburg. 
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Jag är helt förstörd 
Pedram Hatami, 23, från Göteborg kom tillbaka därifrån för ett par veckor sedan. Till hösten ska 
han läsa till väg- och vatteningenjör på Virginia Tech. - Jag känner mig helt förstörd. - Alla brukar 
tala om hur säkert det är där. Ingen oroar sig för att gå ensam ute klockan två på natten. Många bryr 
sig inte ens om att låsa dörren när de går ut. - Jag har pratat med flera av mina vänner där, men 
ingen har drabbats. En av hans kompisar, Rachel Wunderliz, skulle ha varit på sin lektion i Norris 
Hall i går morse. - Men jag försov mig, säger hon till Aftonbladet. När Carl Nordin och Martin 
Arveskog väl tog sig tillbaka till tryggheten på hotellet mötte de upp en av sina handledare. De 
skulle diskuterat nästa steg i studentutbytet. - Men hon kände ju folk som fanns bland de omkomna. 
Hon skulle undervisat dem i morgon. Det är helt sanslöst. Det går inte att förstå, säger Carl Nordin. 
Hur mår ni nu? - Jag känner mig sjuk. När man sätter sig ned och tänker efter så börjar det sjunka 
in. Det gör mig illamående. 
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Ni fick mig att göra det - Mördarens brev till sin kärlek 
Aftonbladet 
 -  2007-04-18 
 -  Sida: 10#11 
 -  Sektion: Nyheter 
 -  Del: ab 
  
Författare: Christoffer Bjäreborn|Christoffer Bjäreborn 
BLACKSBURG. Triangeldramat slutade i massmord. Cho Seung-Hui var besatt av Emily Hilscher, 
men såg Ryan Clark som ett hot. - Ni fick mig att göra det här, skrev han i ett avskedsbrev. 
Cho Seung-Hui hade under en tid lagt mycket kraft och energi på att få 18-åriga Emily Hilschers 
uppmärksamhet. Det lyckades inget vidare. I stället hade Ryan Clark, 22, klivit in i bilden. På sina 
respektive My Space-sidor uppgav Emily och Ryan att de var singlar. Men enligt Daily Mail trodde 
Seung-Hui att de två hade något slags förhållande. Vetskapen om detta kan ha varit den utlösande 
faktorn när han i måndags inledde massakern på Virginia Tech i Blacksburg. You caused me to do 
this . Ni fick mig att göra det. Så skrev Cho Seung-Hui i ett långt, osammanhängande brev strax 
efter att han hade dödat sina första två offer. Brevet innehåller en lång lista på saker som retade 
honom på universitet: rika ungdomar, utsvävande liv och svekfulla bedragare. Texten är till en 
början skriven i nutid. Efter ett tag byter han tempus till dåtid och beskriver hur han skjutit två 
elever. 
Laddar om sina vapen 
Han laddar sedan om sina vapen, går till klassrummen och skjuter ytterligare 30 elever. Cho Seung-
Hui var utrustad med två pistoler. Den ena, en halvautomatisk 9 mm Glock 19, köpte han för bara 
fem veckor sedan. Han betalade 571 dollar och fick ammunition på köpet. Det andra vapnet var en 
halvautomatisk kaliber .22 Walther. Uppgifter gör gällande att Seung-Hui hade en skev 
verklighetsuppfattning. Emily hade i själva verket en pojkvän som gick på en annan skola. Han 
hade lämnat henne vid hennes bostad kort innan hon sköts till döds. På sin My Space-hemsida 
berättade Emily om sitt liv på college: Jag är intresserad av det mesta, utom historia. Jag älskar 
musik, men är inte bra på titlar och namn. Det som får mig att le är mina vänner . Jag lever livet, 
super mig full, men det kommer att förändras. Har en underbar kille som förhoppningsvis ändrar på 
saker och ting. Jag gillar snowboarding, att rida, samt musik. Ge mig lite ös så dansar jag som en 
galning . Aftonbladet besökte i natt huset där Seung-Hui bodde under en del av sin tid som 
universitetsstuderande. De flesta av studenterna avböjde att svara på frågor, några gav korta svar. - 
Jo, jag vet att han bodde här. Men jag kände inte honom, sa en student i 20-årsåldern innan han 
försvann in genom dörren med sin tvättkorg. 

Förföljde kvinnor 
Seung-Huis beteende mot kvinnliga elever på skolan var inget nytt. Han hade en historia av att 
förfölja kvinnor på nätet där han också skrev pjäser som tog sig allt våldsammare uttryck. Så 
våldsamma att han uppmärksammades av skolans ledning som uppmanade honom att söka hjälp. 
Enligt webbsidan Smoking Gun skrev han en enmansuppsättning som gick under namnet Richard 
McBeef. Den handlar om en 13-årig pojke som anklagar sin styvpappa för att vara pedofil och 
mördare. Som hämnd planerar pojken att mörda mannen. Professor Carolyn Rude var en av dem 
som slog larm om Seung-Hui. - Vi var oroliga för honom. Ibland när folk skriver vet man inte om 
de hittar på, fantiserar eller om de beskriver verkliga händelser, säger hon. - Men vi är alla 
vaksamma för att upptäcka den här typen av saker. 
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Makabert våld 
Även klasskamraterna reagerade på berättelserna. - Det var som en mardröm. Pjäserna hade riktigt 
skruvat, makabert våld där man använde vapen som man inte ens kunde tänka sig, skriver Ian 
McFarlane, en klasskamrat, i sin blogg. - Dagen innan det hände pratade jag och några andra elever 
med oro om han kunde vara en potentiell mördare. Överklasstjejer var ett av Seung-Huis främsta 
hatobjekt. Han ansåg att de ignorerade och frös ut honom. Seung-Hui visade även andra tecken på 
att allt inte stod rätt till. Han hade tänt fyr på en byggnad och slutat äta antidepressiva tabletter. - Vi 
brukade skämta om att vi bara väntade på att få höra om något han hade gjort eller ställt till med, sa 
klasskamraten Stephanie Derry till Yahoo News. - Men när jag fick telefonsamtalet som berättade 
att det var han som hade gjort det här började jag storgråta. 

En ensamvarg 
Allmänt beskrivs Seung Hui som en ensamvarg. Ofta sågs han spela basket, men svarade inte om 
någon gick förbi och hälsade. - Han var väldigt tyst, alltid för sig själv, säger grannen Abdul Shash. 
Klasskamrater från engelskakursen har också berättat om hur det gick till första skoldagen. Alla 
skulle presentera sig för varandra, men när det var Seung-Huis tur stod han bara tyst. När han 
ombads skriva sitt namn ritade han ett frågetecken. - Heter du frågetecken ? frågade en klasskamrat. 
Något svar kom aldrig. - Han gjorde sig aldrig tillgänglig. Pratade aldrig. Vi kände honom bara som 
ett frågetecken, säger Julie Poole som gick i samma klass. I går gjorde president George Bush ett 
framträdande i Virginia Techs idrottshall. 11 000 personer trängdes på läktarna och på 
fotbollsstadion följde ytterligare omkring 20 000. - Jag ber er att tänka på de som har söner och 
döttrar som aldrig mer kommer hem, sa Bush. Två av dem är Emily Hilscher och Ryan Clark. 
Bildtext: MÖRDAREN Cho Seung-Hui trodde att han hade ett förhållande med Emily Hilscher. 
Och han fick för sig att hon bedrog honom med Ryan Clark. Svartsjukan drev Cho Seung Hui att 
skjuta ihjäl dem och ytterligare 30 personer - för att sedan ta livet av sig. Foto: REUTERS 
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"Vansinne är hälsosamt" - EXTRA 
Aftonbladet 
 -  1999-04-21 
 -  Sida: 9 
  
Författare: Sundholm Magnus Journalist|Olsson Bengt Journalist|Kvarning Magdalena Journalist 
Mördarna var med i den hatiska trenchcoat-maffian 
DENVER. De hatade alla avvikande ungdomar på sin skola. Eric Harris och Dylan Klebold, 18, 
ville hämnas, mörda - och sedan själva dö. Självmordsattacken var noga planerad. 

- Något ska hända - på Hitlers födelsedag, hade Trenchcoatmaffian hotat på
Internet.
Varningarna fanns både på egna hemsidor och i debattforum på Internet, så
kallade chat room.
- Vi ska döda allihop, hade Harris och Klebold hotat.
De tycks ha varit nynazister. Men också, enligt vissa uppgifter på Internet,
homosexuella.
- Våra vänner i Trenchcoat-maffian kommer att hitta på något tisdag den 20
april, för att ta revansch på alla heterosexuella som har bråkat med dem. De
vill göra det hela på Hitlers födelsedag, lydde ett meddelande, som fram till i
natt låg på en Internet-sida.
Eric Harris och Dylan Klebold, 18, som själva gick sista året på
Columbine-skolan, hade förberett sig noga. En av dem hade gillrat upp bomber i
sitt hem för att döda fler offer efter självmordsattacken.
- Vi har skaffat nya, tunga vapen, hade de skrutit med dagarna före det
fruktansvärda blodbadet.
Men ingen hade tagit dem riktigt på allvar.
Sex-tolv personer ingick i vad eleverna i Columbine-skolan kallade för
Trenchcoat-maffian. 
Levde i en fantasivärld 
Eric Harris och Dylan Klebold var fascinerade av krig och levde i sin egen
fantasivärld.
- De gick klädda i svarta kläder och talade hela tiden om andra världskriget och
sånt, säger skolkamraten Sean Kelly.
- De lyssnade på musik av chockrockaren Marilyn Manson och var fascinerade av
satanism. Hela tiden försökte de organisera sig som en militär grupp. De hade
massor av vapen och gjorde en video om sig själva där de visade upp sig tungt
beväpnade.
Sean Kelly berättar att de två pojkarna var välkända i skolan.
- De var utstötta, hade inga vänner. Det var sådana personer man höll sig ifrån.
De umgicks bara med varann.
Enligt flera uppgifter avskydde ynglingarna i Trenchcoat-maffian alla
oliktänkande. 

Hatade idrottsmännen 
Framför allt retade de sig på skolans duktiga idrottsmän.
- De hatade dem, därför att de ansåg att sportkillarna kunde ta sig fram genom
livet som på en räkmacka, säger skolkompisen Andrew Beard.
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- Men de avskydde andra grupper också: färgade, tjejer, alla som inte var som
dom.
Eric Harris, Dylan Klebold och de andra tio-tolv ungdomarna som var med i
Trenchcoat-gänget utmärkte sig tydligt, enligt Beard.
- De bar alltid sina svarta trenchcoats. Sen hade de oftast militärkängor. Och
flera av dem bar hakkors. De skröt med att vara nazister.
Pojkarna umgicks sällan med de andra eleverna.
Då Eric Harris och Dylan Klebold i går gick in i skolan hade de sina vanliga
svarta rockar. De var även i övrigt helt svartklädda. För att dölja sina
ansikten bar de svarta skidmasker.
Båda ynglingarna hade också automatgevär och flera andra vapen. Över axlarna
hade de band med extra ammunition. I sina bälten hade de ett stort antal
hemmagjorda bomber och enligt vissa ögonvittnen också handgranater. 

Självmords- uppdrag 
- Det tycks helt klart att de var ute på ett vansinnigt självmordsuppdrag, säger
polisbefälet John Stone.
Enligt flera uppgifter rörde sig Harris och Klebold lugnt och metodiskt inne i
skolan. De gick från offer till offer och sköt dem, ofta i ren avrättningsstil.
- Jag hörde genom en vägg hur ett offer bad för sitt liv. Sen small ett skott.
Så blev det tyst därifrån, berättar en flicka.
Ynglingarna kastade två bomber, som exploderade med våldsamma smällar, och
skadade flera. 

"Sköt mot alla" 
Sen började de skjuta besinningslöst omkring sig, både i skolans kafeteria och i
biblioteket.
- Som vi uppfattar det sköt de helt slumpmässigt, mot alla som rörde sig, säger
John Stone.
Efter ett par timmar grep polisen tre unga män på ett gärde strax bredvid
skolan. Poliserna agerade med dragna vapen och tvingade ned ynglingarna på
marken, där de förseddes med handbojor bakom ryggen.
Först trodde många att det var de misstänkta mördarna som hade gripits.
Men senare visade det sig att de svartklädda ungdomarna bara var vänner till
mördarna och också ingick i Trenchcoat-maffian.
- I det läget misstänkte vi också att en tredje person var inblandad och ville
inte ta några risker, säger John Stone. 

Tolv bomber hittade 
Polisen sökte i natt igenom skolan, rum för rum, mycket försiktigt.
Anledningen till det var att minst tolv bomber hade hittats.
Några var gillrade.
Två bilar, som tillhörde Harris och Klebold, hade också minerats med bomber.
Enligt flera olika uppgifter hade en av de misstänkta mördarna också låtit
minera sitt eget hem.
Många frågor om de unga mördarnas motiv kommer sannolikt att förbli obesvarade.
Dem tog ynglingarna med sig i graven då de sköt sig själva i skolans bibliotek
genom att skjuta sig själva i huvudet.
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25 sköts till döds i skola - EXTRA 
Aftonbladet 
 -  1999-04-21 
 -  Sida: 7 
  
Författare: Kvarning Magdalena Journalist|Olsson Bengt Journalist|Sundholm Magnus Journalist 
Elever mejades ner med automatvapen i självmordsattack 
DENVER. Paniken var total. Alla försökte gömma sig. Men de två mördarna, 18-åringarna Eric 
Harris och Dylan Klebord, gick metodiskt till väga. - De gick från offer till offer och sköt dem i ren 
avrättningsstil. Under tiden skrattade de, säger Aaron Cohen, 16. 

Han lyckades i sista sekunden fly ut ur skolbiblioteket, där de flesta av de 25
offren dog.
- Det var som om de höll på med sitt livs roligaste grej. De skrattade efter
skotten, säger Cohen.
Scenerna från Columbine High School i Littleton, Colorado, med 1 870 elever, var
i natt obeskrivligt hemska. För alla dem som följt de senaste årens många
blodbad på amerikanska skolor var bilderna så plågsamt välkända. 
Värsta dramat i USA 
Denna gång var dödsoffren fler än någonsin förut.
Dramat är det värsta i sitt slag i amerikansk historia.
Polisen ville i morse fortfarande inte ge någon exakt dödssiffra.
- Sannolikt handlar det om ungefär 25 dödsoffer, inklusive mördarna, säger
talesmannen Steve Davis.
Att polisen var så försiktiga berodde på att gärningsmännen hade riggat upp en
rad bomber. 

"Som att gå i ett minfält" 
- Det är som att gå genom ett minfält inne i skolan. Vi har hittat minst tolv
bomber. Flera av dem är gillrade som fällor, sa Davis. 

Under tiden fick de döda kropparna ligga kvar i skolan. Många föräldrar hade
ännu tolv timmar efter blodbadet ännu inte fått något definitivt besked.
- Vi kan bara ana det allra värsta, sa en gråtande förälder, vars dotter inte
fanns bland de räddade.
Även de garvade poliserna i de olika elitstyrkorna var chockade.
- Jag kommer att tänka på Oklahoma-bomben när jag ser alla offren, sa ett
chockat polisbefäl i natt. 

Kaotiska scener 
Några timmar tidigare var scenerna på skolan kaotiska. Gråtande, hysteriska,
blodiga elever fördes bort till väntande krisjourer.
En pojke föll ut genom fönstret, till synes halvt medvetslös, i armarna på
polisens elitstyrkor.
Från ett fönster sträckte en pojke upp en skylt mot polisens helikopterpiloter:
- Hjälp, jag blöder till döds.
Sex olika sjukhus, bland annat Swedish medical center, tog emot totalt 23
skadade i åldrarna 15-18 år.
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- För flera av dem är tillståndet kritiskt. En riskerar att bli totalförlamad,
sa en talesman för sjukhuset i natt. 

Ovisshet för föräldrarna 
Föräldrar väntade under tiden i plågsam ovisshet.
Alla ställde samma frågor:
- Har mitt barn klarat sig?
Och, framför allt, frågan det aldrig finns något svar på:
- Varför?
En pappa som hade sina två tvillingdöttrar i skolan fick i natt chockbeskedet:
- Båda dina döttrar är döda.
En elev, Josh, berättar om hur han flydde.
- Jag sprang runt elever som låg döda i trappan.
- Paniken var total. Jag kommer aldrig att glömma vad jag såg. En av mina vänner
fick sitt ansikte helt bortskjutet. 

Slog till vid lunchtid 
Klockan var 19.30 svensk tid då blodbadet började.
I Colorado var klockan 11.30. Det var lunchrast.
Eric Harris och Dylan Klebold, båda elever på skolan, stormade tungt beväpnade
in i skolan.
De hade strax innan mött skolkompisen Brook.
- Jag gillar dig, Brook. Gå hem nu, så kommer inget att hända dig, sa de.
De bar svarta trenchcoat-rockar och svarta skidmasker. I bältena hade de
granater och hemmatillverkade bomber.
- Vi hörde gevärsskott och började springa, berättar Kaley Boyle, en elev.
- De kom utför trapporna i skolan, vilt skjutande. Först trodde vi att det var
ett skämt. Men sen såg vi allt blodet. Det var total panik, berättar en flicka,
som snyftande och med tårfyllda ögon identifierade sig som Janine.
- Pojkarna började kasta hemmagjorda bomber omkring sig. Det var minst två
våldsamma explosioner.
Elever gömde sig överallt i skolan, på toaletter, i korridorer, i förråd.
- Vi har hittat döda kroppar överallt. Många låg i fosterställning, under bord,
där de hade gömt sig, men blivit avrättade. En elev försökte gömma sig i en
lufttrumma, men blev skjuten där, sa polisen.
Några av eleverna ringde från sina gömställen direkt till de lokala
tv-stationerna.
- Jag hör fortfarande gevärsskott och explosioner, sa James, en av dem.
Polisen samlade minst fem olika elitstyrkor, så kallade Swat-team, utanför
skolan. De agerade försiktigt med tanke på att gärningsmännen kunde ha tagit
många som gisslan. Pansarbilar kallades också in.
Efter cirka tre timmars belägring av skolan kunde 40-50 elever evakueras.
Polisen sökte igenom rum efter rum,.
- De möttes av fruktansvärda, hemska, obeskrivliga scener, säger polisbefälet
Steve Davis.
Columbine High School ligger i Littleton, en medelklassförort sydväst om Denver
med 35 000 invånare. Skolan öppnade 1973. Den var inte känd som en skola med
problem.
Om mindre än en månad skulle de 1 870 eleverna ha tagit sin examen.
Nu fick föräldrarna i stället leta efter sina barns namn på anslagstavlor som
polisen satte upp.
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De sköt alla omkring mig - EXTRA 
Aftonbladet 
 -  1999-04-21 
 -  Sida: 11 
  
Författare: Sundholm Magnus Journalist|Kvarning Magdalena Journalist|Olsson Bengt Journalist 
Janine: Jag bad för mitt liv i tio minuter 
DENVER. Den vita t-shirten är blodig. Hon darrar och tårarna rinner sakta ner för hennes kinder. - 
Jag bad för mitt liv i tio minuter, de sköt alla omkring mig, säger Janine. 

Hon satt i biblioteket när skottlossningen började.
- Vi bara satt där och det lät plötsligt som fyrverkerier. Jag tittade ut genom
fönstret och då såg jag en kille där med svart trenchcoat och ett stort
maskingevär och han sköt en flicka på parkeringsplatsen
Janine gråter uppgivet.
- När han kom in i cafeterian började han skjuta på alla omkring mig. 
"Han sa: Ni ska alla dö" 
- Han sa att vi var alla jävla idioter och att vi skulle dö. Han att de skulle
skjuta alla som var svarta, alla som hade vit krage, som hade vit hatt eller som
höll på med sport. De skrattade och skrek.
Janine och hennes kamrater dök ner under borden för att ta skydd. Skotten ekade
omkring dem.
- Han sköt alla omkring mig, säger hon och tittar ner på den blodfläckade
tröjan.
- Han sköt en flicka i huvudet framför mig. Och han sköt den svarta killen för
att han var svart.
n Hur klarade du dig?
- De sköt alla. Jag bad för mitt liv i tio minuter. Alla blödde. Jag trodde att
jag skulle dö. Allt exploderade och smällde. De sköt alla på nära håll. De satte
en pistol mot mitt ansikte och jag bad för mitt liv, jag bad och bad. De
skrattade och sa att de skulle straffa alla som behandlat dem illa förra året. 

Skrattade när de sprang bort 
Janines mamma står blek och sammanbiten och stryker sin dotter över ryggen.
Glad över att hennes dotter överlevde.
Ledsen för de andra föräldrarnas skull och skakad över det fruktansvärda som
hennes tonåring upplevt.
Janine vet inte varför de sparade hennes liv.
Bara att de plötsligt sprang vidare, skrattande och stojande. Och att hon så
småningom lyckades ta sig ut från skolan.
Så småningom skulle de båda gärningsmännen återvända till biblioteket för att ta
sina egna liv.
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18-åringen planlade dådet noggrant

HELSINGFORS. Dagen innan dödsskjutningen lades en video ut på sajten Youtube. Den hade 
döpts till "Jokela high Schoool Massacre 11/07/2007".

På videon syns skolan och en beväpnad man med en halvautomatisk pistol av typen Sig Sauer 
Mosquito, till ackompanjemang av låten "Stray bullet" (Förlupen kula).

I går efter dödsskjutningarna tog You tube bort videon. Innan dess hade den laddats ner minst 200 
000 gånger.

Omedelbart efter att dödsskjutningarna blivit kända utpekades signaturen Sturmgeist89 som den 
skyldige på olika diskussionsforum på internet.

I flera inlägg identifierades skytten med Sturmgeist89 eller signaturerna StormSpirit och 
NaturalSelector89.

Polisen bekräftade på onsdagskvällen att personen bakom Sturmgeist 89 är den 18-årige 
gärningsmannen. Det tyder det på att han inte inledde dödsskjutningen av en slump, utan att den var 
noga planerad på förhand.

I ett långt "manifest" som laddats ner på internet beskriver 18-åringen sina egna filosofier.

Likheterna med massakern på Virginia Tech i april i år där eleven Cho Seung-Hui sköt ihjäl 32 
personer är flera. Genom filmen och de dokument och bilder som 18-åringen publicerat på nätet ser 
det ut som om han lämnat ett slags testamente. Texterna är publicerade under hans riktiga namn 
tillsammans med en rad olika signaturer. Han skriver bland annat:

"Vad jag hatar/Vad jag inte gillar: Jämlikhet, tolerans, mänskliga rättigheter, demokrati... Vad jag 
älskar/Vad jag gillar: Självkännedom, frihet, rättvisa, sanning, våldsfilmer, ironi..."

På Facebook bildades snabbt flera diskussionsgrupper med tiotals sörjande. Skottdramat 
diskuterades ivrigt på nätet medan det ännu pågick i verkligheten.

STEFAN LUNDBERG
CLAS SVAHN
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Skottdramat i Colorado: Hela skolan skulle sprängas i luften. Bombfynd. I går hittades två 
stora bomber på vardera 16-17 kilo. Polisen övertygad om att mördarna hade 
medbrottslingar.

Av Kurt Mälarstedt

DN:s korrespondent

LITTLETON. Brottsutredarna anser nu att Eric Harris och Dylan Klebold
måste ha haft hjälp av medbrottslingar inför massmordet i Columbine High
School i tisdags. Nya bombfynd tyder också på att de inte bara var ute för
att döda skolkamrater; deras avsikt var att spränga skolan i luften.

Utredarna uppges vidare ha funnit ett sista meddelande från Harris och
Klebold i vilket de förklarar hur attacken skulle sluta. I meddelandet
står det också att ingen annan än de två bör få skulden för dådet.

På tisdagen påträffades två stora bomber i skolans kök. De väger vardera
16-17 kilo och är tillverkade av behållare för propangas för utegrillar.
Tidigare har mellan 30 och 40 hemmagjorda bomber och explosivt gillrade
fällor påträffats i skolan. Polisen anser att de två gärningsmännen
knappast ensamma kan ha fört in allt detta förstörelsematerial i skolan.

- Det här är ingenting de tänkte ut över natten, det krävdes mycket
planering, sade sheriffen John Stone i Jefferson county.
- De tänkte förstöra hela skolan, de tänkte bränna upp den.

En del elever vid skolan delar utredarnas uppfattning att Harris och
Klebold måste ha haft medkonspiratörer, trots deras eget meddelande om att ingen annan bör få 
skulden.

16-årige Ben Oakley, som går i tionde klass, är övertygad om att de två
gärningsmännens kamrater i den så kallade Trenchcoat-maffian kände till
deras planer.
- Och de borde alla dömas, och avrättas, säger Ben Oakley, ilsket och
bittert.

Han bekräftar de motsättningar som fanns mellan trenchcoat-maffian och
"jocks", skolans idrottsstjärnor och deras anhängare, och att Harris och
Klebold ibland retades av de senare.

Varför?

Det var inte bara för att de klädde sig annorlunda och var allmänt
asociala och ville hålla sig för sig själva. Det var också för att "jocks"
ansåg att de flesta medlemmarna i Trenchcoat-maffian var homosexuella,
hävdar Ben Oakley.
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Homosexualiteten förnekas emellertid av andra elever, till exempel Eddie
Mead, som tog sin slutexamen vid Columbine förra året och som umgicks medmmånga medlemmar 
av Trenchcoat-maffian.

Utredarna har beslagtagit flera datorer och annan utrustning i Eric Harris
hem. Han stod av allt att döma bakom en webbsida på America Online, numera stängd, som bland 
annat innehöll bombrecept och hatiska slogans. I sin användarprofil skrev Harris "Håll käften och 
skjut" och "Sluta gnälla, det är bara ett köttsår... DÖDA DEM ALLA".

I ett av bombrecepten beskrivs vilken typ av rör man skall använda, och
det noteras att det är viktigt att förse bomberna med mycket splitter om
man vill döda och skada många människor.
- Om du jobbar i ditt rum, se till att ha mycket tidningar under för
ibland händer det olyckor och om man får en stor svart fläck på mattan
kanske mamma och pappa ställer frågor.

President Bill Clinton, som på torsdagen diskuterade massmordet i
Colombine och andra skolskjutningar, med elever vid en skola utanför
Washington, reste som så många andra frågan om videovåld och bombrecept på internet som en 
möjlig orsak till dessa förfärande händelser.

Ett ymnigt snöfall föll på torsdagen över Littleton, som försökte naturen
lägga ett barmhärtighetens täcke över tragedin vid Columbine High School. Högarna av blommor 
med ballonger, sympatibrev, skyltar, nallar i en liten park intill skolan - allt nästan försvann under 
snön innan någon reste tältskydd över minnesplatserna.

I en stadig ström av intervjuer genomlevde de överlevande och de
efterlevande gång på gång de grymma detaljerna i tisdagens massaker.

Distriktsåklagaren David Thomas, till exempel. Han leder brottsutredningen
och gick i onsdags eftermiddag för första gången in i skolan, som dittills
betecknats som ytterst osäker på grund av bomberna.

Han bekräftade att nästan alla de döda, inklusive Harris och Klebold, låg
i skolans bibliotek. 

- När man kommer in i biblioteket ser det ut som ett vanligt, modern
skolbibliotek. Datorer, böcker på borden, elevernas ryggsäckar.

Men sedan upptäckte han de dödade. Med bruten röst berättade den normalt så samlade Thomas att 
en flicka ännu hade sin penna i handen och att datorernas skärmsläckare fortfarande fungerade och 
att de dödade hade sökt skydd under bibliotekets bänkar.

Och Craig Scott. Han berättade i en skakande tv-intervju på torsdagen hur han sett en av 
gärningsmännen skjuta Isaiah Shoel, som var svart, rakt i ansiktet och sagt något om den där 
"niggern" och hur gärningsmannen sedan hade skjutit en flicka så att benpiporna blottades i hennes 
arm och att han själv, Craig Scott, och andra ändå lyckades ta sig ut ur skolan och hur han lutat sig 
mot sin kristna tro och lett sina skolkamrater i bön och hur han speciellt bett för sin syster Rachel.

Men redan innan han fick beskedet att hon fanns bland offren visste han
att hon vad död, sade Craig Scott.
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Michael Shoels, den dödade Isaiahs far, satt bredvid Craig Scott framför
tv-kameran och grep hans hand.

Rachel Scott ägde den röda bil som fortfarande står på parkeringsplatsen
och som nu överhöljts med blommor och meddelanden och förvandlats till ett minnesmärke över en 
av skolans mest ambitiösa och mest populära elever.

Föräldrarna till de två gärningsmännen genomlevde sin egen smärta och sin egen sorg, inte bara 
över att ha förlorat sina barn, över att deras barn
begått detta fruktansvärda brott och över att så många oskyldiga förlorade sina liv utan också över 
att de nu i många kommentarer får en del av skulden för det inträffade, framför allt för att de inte 
förstod eller
ville förstå att bomber tillverkades praktiskt taget inför deras ögon.

I separata uttalanden uttrycker de sin sorg och sina beklaganden, och de
skriver att även de kämpar för att försöka förstå hur detta kunde hända.

Till de som djupt beklagar tragedin hör också National Rifle Association,
NRA, den organisation som hårdare än någon annan, och med avsevärd
framgång, arbetar mot alla former av lagstiftning som enligt
organisationens mening på något sätt inskränker amerikanens rätt att
inneha och bära vapen.

Som ett uttryck för "respekt och sympati" har NRA bestämt sig för att
begränsa den kongress som skall hållas i Denver, av alla platser, under
nästa veckohelg. De flesta evenemangen inställs, det blir till exempel
ingen utställning med vapentillverkarnas varor, och kongressen hålls under en dag i stället för tre.

Det vore bättre om de inte kom alls, tycker Denvers borgmästare Wellington Webb.
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Elever dödade i skottdrama

Av Kurt Mälarstedt

DN:s korrespondent

WASHINGTON. Ett stort antal elever vid en gymnasieskola utanför Denver, Colorado dödades och 
minst 18 skadades, många av dem allvarligt, då två eller tre gevärsmän öppnade eld i och utanför 
skolans lunchrum på tisdagen.

Två misstänkta, som uppgavs vara före detta elever vid skolan, påträffades fyra timmar efter 
dramats inledning döda i skolans bibliotek, sade den tjänstgörande sheriffen i området John Stone 
vid en presskonferens kort före denna upplagas pressläggning.

Han sade att antalet dödade elever kan vara "upp till 25". Så kallade swap teams letade igenom 
skolan för att försöka finna den trejde misstänkte. Det var oklart om han hade tagit elever och lärare 
som gisslan.

Sheriffen Stone betecknade de två gärningsmännens aktion som "ett
självmordsuppdrag".
En man greps tidigare på dagen utanför skolan och fördes bort i
handklovar. Ytterligare tre unga män greps på ett fält i närheten av
skolan. De betecknades som vänner till de misstänkta gärningsmännen.

Sheriffen Stone uppgav också att en bomb påträffats i en av de misstänktas bostad och att flera 
bomber påträffats i skolans omedelbara närhet.

Gymnasieskolan, Columbia High School, ligger i Littleton, en förort till
Denver. Panikartade, kaotiska scener utspelades i och kring skolan. Dramat direktsändes i tv av 
flera nyhetskanaler på kabelnätet och ledde snabbt till förnyad debatt om säkerheten i amerikanska 
skolor.

Sedan 1997 har skolskjutningar i USA lett till två dödsoffer i Pearl,
Mississippi, tre i West Paducah, Kentucky, fem i Jonesboro, Arkansas fem
och två i Springfield, Oregon.

De skadade fördes till sex sjukhus i Denver-området. En flicka uppgavs ha
träffats av nio skott i bröstet.

Gevärsmännen var enligt ögonvittnen iförda svarta trenchcoats. Elever vid
skolan uppgav att de kan tillhöra ett gäng som kallas "Trenchcoatsmaffian". Dess medlemmar är 
alltid klädda i svart och uppför
sig, enligt andra elever, vanligen underligt men inte våldsamt.

Några elever spekulerade i att de kan ha agerat i protest mot något de
uppfattat som en oförrätt.

Flera hundra poliser omringade Columbine High School, som har 1 800
elever. Gevärsmännen, som också uppgavs vara beväpnade med granater och bomber av något slag, 
befann sig av allt att döma fortfarande inne i det mycket stora skolkomplexet.
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De flesta eleverna lyckades ta sig ut ur skolan på egen hand ganska snart
efter det att gevärsmännen började skjuta.

Ett okänt antal elever och lärare gömde sig emellertid i rum och
garderober i skolan. En del av dem ringde på sina mobiltelefoner föräldrar
och vänner, och även några nyhetsstationer.

Sent på tisdagskvällen svensk tid gick tungt beväpnade så kallade swap
teams in i byggnaden och började systematiskt leta igenom skolan. Enligt
en uppgift såg de flera elever och lärare ligga skadade inne i skolan.

kurt.malarstedt@dn.se
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Skottdramat i Colorado/DN i Littleton: Sorg och osäkerhet efter dåden

Blommor, nallar, brev och andra sympatiyttringar lades under onsdagen
utanför Columbine High School i Littleton, Colorado USA. Under dagen har
också skräckinjagande berättelser vittnat om hänsynslöst våld när 15
personer dödades.

Kurt Mälarstedt

LITTLETON, COLORADO. Tre unga flickor vandrar på gångstigen längs Bowlew Avenye som 
löper längs Columbine High School i Littleton, Colorado.

Nysminkade, korta jackor, tajta jeans. Tuggummi. De visar världen hela det självförtroende flickor i 
den åldern kan, men längst in i deras ögon finns en ovisshet, en osäkerhet.

"Rebels", står det på framsidan av deras jackor. Så heter skolans lag i
basket och fotboll, både den amerikanska och den europeiska varianten. "Poms" på ryggen på 
jackorna avslöjar att Erica, Kate och Brianna iförda
glittrande trikåer vid skollagens matcher dansar med pompoms för att elda hejarklacken, och lagen, 
till stordåd.

Nu bär de var sin blomsterbukett och är på väg till en av de stora
parkeringsplatser som omger denna stora utbredda skola.

De hade ingen annanstans att söka sig med sin sorg och osäkerhet efter
massakern i deras skola i tisdags, då två 18-åriga elever vid skolan sköt
och i en del fall sprängde 15 människor till döds, 11 unga män och fyra
unga kvinnor. Skolkamrater.

- Vi får inte komma i närheten av familjerna (till de ännu inte helt
identifierade döda) och vi får inte komma in i skolan. Vart skall vi gå?,
säger Erica.

De berättar om hur de hörde gevärsskotten och explosionerna i tisdags, hur de skymtade 
gärningsmännen, hur de sprang ut, "ja, vi hade tur".

När de når parkeringsplatsen brister deras bräckliga självsäkerhet. Bland elevernas parkerade bilar 
finns en röd Aciura Legend, illa repad på vänster sida men i övrigt i gott skick. På bilens tak ligger 
redan blomsterbuketter. Någon har satt en liten blå nejlika i radioantennen på vänster bakflygel. På 
bagageluckan ligger en ensam solros.

Runt bilen står unga människor, flera flickor som Erica och hennes
kamrater, unga män med långa vida jeans och basebollmössor med skärmen bakåt.

Rödgråtna i omfamningar. En något äldre kvinna stryker flickorna över
håret.

Ja, nu finns det inte längre någon anledning för Erica, Kate och Brianna
att hålla sina tårar tillbaka. De rusar mot gänget vid bilen, lägger sina
blommor på bilens tak, böjer sig ner, lägger armarna om varandra.
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En klasskamrat från 11:an, får man förmoda, hade ägt bilen. Nu ligger han förmodligen död inne i 
skolan. Ingen av ungdomarna ville ge hans namn. Polisen har ännu inte släppt listan. En lite äldre 
kvinna fräser åt den stora skocken fotografer på kullen vid parkeringsplatsen att sluta ta
bilder, omedelbart.

Runt några späda träd växer högar av blommor och nallar och brev och andra sympatiyttringar. Hela 
dagen kommer elever vandrande längs stigen vid Bowles Avenue med blommor och sympatirosetter 
på jackor.

Människor samtalar lågt i små grupper, och någonstans förbereder sig ett
antal familjer på det definitiva beskeden att deras barn ligger döda i
skolan.

Senare på eftermiddagen tätnar leden på kullen. Ett tiotal elever, rödgråtna och skakade, samlas i en 
stor klunga, som en människoboll. Först ber de, sedan sjunger de med ljusa röster en hymn. Fler 
elever strömmar till, bollen växer till 30, 40 unga människor.

Över alltsammans smattrar tv-kanalernas helikoptrar.

En hund skäller plötsligt. Röda korset och Frälsningsarmen delar
smörgåsar, godis och dryck.

Några tiotal meter från bönemötet håller sheriffen i Jefferson county, där
Littleton ligger, sin presskonferens, tillsammans med företrädare för
skolan.

Alla anhöriga utom till två av de dödade hade underrättats. Inom några
timmar, sade sheriffen, skulle de döda kropparna kunna föras från skolan.

På motorhuven till en bil sitter en mycket liten pojke och gråter. Tårarna
rann nedför hans kinder, som nedför så många andra kinder denna grå dag. Unga kvinnor tillverkar 
rosetter av band i grått och skolans färger.

Till kvällen förbereddes flera minneshögtider.

På torsdagen öppnas åter alla skolor i Jefferson county efter att ha varit
stängda en dag. Columbine High School kommer att vara stängd resten av
läsåret

kurt.malarstedt@dn.se
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Han bultade på dörren och gick 
Aftonbladet 
 -  2007-11-08 
 -  Sida: 10 
 -  Sektion: Nyheter 
 -  Del: ab 
  
Författare: Foto: Jerker Ivarsson|Foto: Jerker Ivarsson 
JOKELA. Skräckslagna satt eleverna ihopkrupna under sina bänkar. Då bultade mördaren på 
dörren. - Vi var livrädda, säger Viivi Korhonen, 13, i klass 7A. 
Hon skrev prov i hemkunskap när de fick order om att låsa dörrarna till lektionssalen. Rädda och 
ovetande om vad som pågick gömde de sig under skolbänkarna. Då bultade den misstänkte 
mördaren Pekka-Eric Auvinen, 18, på dörren. - Vi satt gömda under borden, han bultade och 
bultade sen gick han vidare, säger Viivi. 
Läraren låste dörren 
En bit bort på andra våningen i skolans huvudbyggnad sitter hennes kompis Jenna Hiltunen, 13, och 
läser biologi. Plötsligt får hon ett sms Någon har blivit skjuten på skolan . Hennes lärare i klass 7D 
har låst dörren till klassrummet och eleverna trängde ihop sig mot ena väggen. Vettskrämda och 
chockade. 

Ringde föräldrarna 
- Läraren sa ingenting om vad som hade hänt, vi började sms:a och ringa varandra. Jag ringde mina 
föräldrar och berättade att jag levde, säger Jenna Hiltunen. Samtidigt är bibliotekarien Anne 
Vehviläinen på väg till jobbet. Hon är nästan framme när hon hör skriken. 

Det är så hemskt 
Över skolgården i den töande snön kommer skolbarnen springande utan skor och jackor. Sen hör 
hon skotten. Anne Vehviläinen springer in i biblioteket som ligger på andra sidan skolgården mitt 
emot huvudbyggnaden. Tillsammans med några elever och lärare låser de in sig. - Det är så hemskt. 
Han brukade komma till biblioteket ibland. Jag kände rektorn som han dödade, hon var så omtyckt 
av eleverna, säger Anne Vehviläinen. 

Såg blod på väggen 
Under tiden kommer polis och räddningstjänst och belägrar hela skolområdet. De som ännu inte 
lyckats fly sitter tysta. Gömda och inlåsta i sina klassrum. 

Blod på väggen 
Det dröjer nästan en timme innan polisen bultar på dörren till klass 7D där Jenna Hiltunen och 
hennes klasskamrater gömmer sig. Klasskompisen Tuomas Räisänen: - De skrek det är polisen , sen 
stormade de in i klassrummet. De var beväpnade med mp 5:or och hade skottsäkra västar på sig, 
Med höjda vapnen skyddar polisen eleverna medan de springer genom korridorerna och ut på 
skolgården. - Vi såg blod på väggen vid ett fönster, säger Jenna Hiltunen. 

Tre kamrater döda 
Till slut kommer de i säkerhet medan andra tvingas vänta i flera timmar i sina klassrum. Viivi och 
hennes hemkunskapsklass räddas efter en och halv timme då polisen springande för ut dem i 
säkerhet. Utanför Jokela kyrka står Artuu, 15, det är sent på kvällen och han är på väg hem. Tårögd 
stirrar han ut i mörkret och på den fallande snön. Tre av hans kamrater är döda. Han hade känt dom 
i hela sitt liv. 
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Har slutat gråta 
När han några timmar tidigare satt i sitt klassrum och fick det första sms:et kunde han inte tänka sig 
att det var hans vänner som mördats. Nu har han pratat med kristeamet inne i kyrkan. Hans minns 
inte vad de sa till honom men han har slutat gråta. - Det är så sorgligt, säger han. Sedan kommer 
hans mamma och lägger armen om honom. 
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Drömmen - bli mördare - Han sjöng: Jag är er apokalyps 
Aftonbladet 
 -  2007-11-08 
 -  Sida: 14#15 
 -  Sektion: Nyheter 
 -  Del: ab 
  
Författare: Foto: Björn Lindahl|Foto: Björn Lindahl 
JOKELA. I tisdags la Pekka-Eric Auvinen ut en video på internet där han sjöng om sin vision: - Jag 
är er mardröm som blir verklighet, jag är er värsta fiende. Det var nu mindre än ett dygn kvar tills 
det var dags att stoppa på sig sin älskade pistol och skjuta sig in i 
...mardrömmen. Ungdomarna står i små klungor i duggregnet bakom K-butiken i Jokela och pratar. 
Rödgråtna, håller varandra i händerna, talar tyst, orkar inte prata med journalister om tragedin. En 
av dem berättar lite om gärningsmannen, som han är bekant med: - Han var tystlåten. Man skulle 
aldrig kunna tro det här om honom. Miro Lukinmaa, 18, har känt Pekka-Eric sedan de båda var sju, 
de bodde på samma gata och gick lågstadiet tillsammans. 
Hade inga vänner 
- Pekka var normal som liten. Men han började hålla sig för sig själv på högstadiet. Hade inte direkt 
några vänner, säger han till tidningen Ilta Sanomat. Andra säger att han var mobbad under 
högstadiet. Och att han började förändras under gymnasiet. Att han började prata om hur mycket 
han tyckte om Hitler och Stalin. Den unge mannen har i chattforum på nätet skrivit om sitt hat mot 
samhället och att hatet är det enda han älskar. Att han älskar vapen och att kuva kvinnor. Han 
beskriver sig som en moralisk övermänniska och lägger ut en 19 punkter lång lista med saker han 
säger sig avsky. - På den här sajten brukade han delta i tuffa politiska diskussioner, säger en bekant. 

Bra skolbetyg 
Men utåt sett såg det mesta ännu normalt ut. Pekka-Eric Auvinen bodde med sin bror och sina 
föräldrar i en mindre villa i utkanten av Jokela. Betygen var över medel. Han var intresserad av 
historia och filosofi och gillade att vara ute i naturen. Men den som tittade under pseudonymen 
Sturmgeist89 på videossajten Youtube hittade en djupt förvirrad ung man som publicerat 89 
filmklipp. Däribland hyllningsfilmer till Columbine-mördarna Eric Harris och Dylan Klebold. Där 
finns även bilder på ett flertal kända nazister och en film där han poserar med sin pistol som han 
namngett: Catherine . Jag älskar henne! skriver han i en kommentar till en bild där han poserar med 
pistolen. 

Mardrömmen 
I tisdags la pojken ut en ny film på Youtube: Jokela high school massacre . Den drygt minutlånga 
filmen inleds med en bild på skolan. Sedan försvinner bilden på skolan och förvandlas till ett 
rödtonat porträtt på Pekka-Eric Auvinen med ett vapen som han riktar rakt mot tittaren. - Jag är 
Guds son, sjunger han. Jag är er mardröm som blir verklighet, jag är er värsta fiende, jag är er 
apokalyps. Vid 15-tiden i går hade över 140 000 personer sett filmenpå Youtube och över 1 200 
hade kommenterat filmen. Sedan togs den bort. 

Ringde pappan 
Barndomskompisen Miro Lukinmaa flydde undan mardrömmen i skolan i går. Han visste inte vem 
gärningsmannen var, men hade en obehaglig känsla i magen. - Det första jag gjorde var att ringa 
hem till Pekka. Hans pappa svarade. Miro frågade om Pekka var hemma. Pappan svarade att han 
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var i skolan. - Då frågade jag om hans vapen var hemma. Pappan gick i väg och tittade efter och 
kom tillbaka till telefonen. - Nej.Efter massakern på Virginia Tech i USA i våras, där 32 elever sköts 
ihjäl, varnade Sven Å Christianson, professor i psykologi vid Stockholms universitet, för att något 
liknande kan hända i Sverige. Nu drabbades vårt grannland. - Att det hände i Finland är bara en 
slump. De kan lika gärna hända här. Enligt Christianson kan tidigare skolmassakrer ha varit en 
triggande faktor för Pekka-Eric Auvinen, 18, i Tusby. Precis som gärningsmännen vid Columbine 
och Virginia Tech skrev han om hatet som ledde fram till tragedin. Han spelade även in filmer på 
sig själv där han poserade beväpnad. - Det är en viktig del av dådet. Det blir en världsomspännande 
nyhet och de får uppmärksamheten de sökt. 

Revanschen 
- Våldshandlingen blir den ultimata bekräftelsen på att de är något, en revansch mot utanförskapet. - 
Man bör vara försiktig med att sprida bilderna eftersom de kan inspirera andra som befinner sig på 
gränsen, säger Christianson. Vid samtliga skolskjutningar har gärningsmännen varit pojkar. - Pojkar 
är mer utåtagerande. Flickor med liknande problematik blir självdestruktiva. Jokela är en litet 
samhälle, en ödslig liten håla med prydliga villor och ett centrum. Allt ser så vanligt ut, som vilket 
svenskt samhälle som helst. Kanske är det därför det är så skrämmande, så ofattbart att en 18-åring 
bara några timmar tidigare gått in i skolan och skjutit rektorn och sju av sina skolkamrater innan 
han satte pistolen mot sitt eget huvud och tryckte av. Sådant händer ju bara i USA. Inte här, inte i 
vårt grannland bland människor som är precis som du och jag, inte på en plats som skulle kunna 
vara Olofström eller Tranås. Utanför skolan står arméns bepansrade fordon, poliser talar allvarligt 
vid skolans entré. Pinja stryker bort en lock av det våta, blonda håret ur ansiktet. 

Försöker att förstå 
- Allt känns så overkligt, säger hon och berättar sedan om hur rädd hon var när hon satt hopkrupen i 
klassrummet medan massakern pågick. Hur polisen skyddade dem med sina vapen medan de sprang 
ut från skolan. Hur hon såg hur eleverna i ett av klassrummen slog sönder fönstret och sedan flydde 
ut genom det. Hur oerhört lättad hennes mamma blev när hon såg att dottern var vid liv. Nu försöker 
Pinja och hennes kamrater förstå vad som har hänt. - Det är det enda vi pratar om. Varför gjorde han 
det? Berodde det på att han mobbades? Att han aldrig dög? Att han hatade alla på skolan och ville 
ge igen? Pekka-Eric beskrivs som udda och väldigt ensam. Han hade få vänner, gick mest omkring 
för sig själv, tyckte mänskligheten var överskattad, beundrade Stalin och Hitler. 

Fascinerad av vapen 
Klasskamrater berättar att han alltid varit fascinerad av vapen och av massakern i Columbine high 
school i USA, att han sagt att han skulle gå till historien. Trots detta fick han ofattbart nog en 
vapenlicens den 19 oktober och skaffade en 22 millimeters Sig Sauer som han döpte till Catherine 
och älskade högt. Varför var det ingen som reagerade? Var de inte fundersamma på hans 
pistolskytteklubb? Fanns det verkligen inte en enda vuxen som såg att detta var en grabb som var i 
behov av hjälp? Eller tänkte man kanske bara att han var annorlunda, att det som hänt i dag inte kan 
ske? Nu efteråt, med facit i hand, står det klart att han drömde om att bli mördare och att han noga 
planerat massakern på sin skola. 

Varför? Ingen vet 
Vad fick honom att hata världen så mycket? Var han psykiskt sjuk, slog det över för honom när 
flickvännen gjorde slut. Jag frågar Pinja varför hon tror han gjorde det. Hon rycker sorgset på 
axlarna. Ingen vet. En bit därifrån, i Jokela kyrka, har anhöriga och elever samlats för att prata och 
sörja. Ett äldre par håller gråtande om varandra, en kille med hästsvans som gått ut för att röka 
brister plötsligt ut i hjärtskärande gråt. Var det verkligen detta Pekka-Eric ville uppnå? Förstod han 
vilken oerhörd smärta han orsakat dessa människor? En grabb med grå mysbyxor berättar med den 
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chockades entoniga röst om barndomsvännen som skjutits till döds tillsammans med två andra av 
hans kamrater. 

Skyddar ungdomarna 
Runt omkring trängs media från hela Norden, reportrar gör ståuppor framför tv-kameror. Men 
Jokela har börjat sluta sig samman, de skyddar ömsint sina ungdomar så att de kan sörja i fred. 
Själv åker jag därifrån. Ondska och vansinneshandlingar är hemska när de händer långt borta, nu 
har det skett helt nära. Rädslan för att detta också kan drabba våra barn får oss att försöka hitta en 
förklaring. Men i Jokela finns bara chock, hjärtskärande sorg. Det kommer att dröja länge, kanske 
aldrig, innan frågorna får något svar. 
©Aftonbladet eller artikelförfattaren. 
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HJÄLP, HAN DÖDAR OSS - Joni, 18, duckade undan mördarens skott - vännen sköts ihjäl 
Aftonbladet 
 -  2007-11-08 
 -  Sida: 6#7 
 -  Sektion: Nyheter 
 -  Del: ab 
  
Författare: Oisìn Cantwell|Oisìn Cantwell 
JOKELA. Han såg mördaren lyfta händerna. Han såg vapnet. Han duckade. Skottet missade. 
Joni Aaltonen, 18, är djupt chockad. Han står utanför polisens avspärrningar tillsammans med 
idrottsläraren Petteri Räsänen. De två lyckades undkomma mördaren Pekka-Eric Auvinen, 18. 
Massakern slutade med åtta offer. Det kunde ha varit flera. 
Han hade en pistol 
Klockan var strax före tolv. Joni Aaltonen satt på bänken i skolkorridoren tillsammans med sin bästa 
vän och pratade om saker som vänner gör. Han såg mördaren komma med händerna lyfta - med en 
pistol. På något sätt fattade han det ofattbara. Tiondelar innan skottet avfyrades duckade Joni. 
Skottet missade. - Sen sprang jag bara. Jag sprang längs korridoren bort från honom. Runt hörnet 
till trapporna. Till tryggheten. Bakom mig hörde jag flera skott, berättar Joni Aaltonen till Ilta-
Sanomat. 

Mördaren var runt hörnet 
Han kom ut på skolgården, irrade runt ett tag och visste inte vart han skulle fly. Han valde skolans 
gamla flygel i hopp om tryggheten. Där fortsatte mardrömmen. Idrottsläraren Petteri Räsänen hade 
precis undkommit mördaren i denna del av skolan. De förstod att pistolmannen var nära igen, runt 
hörnet. - Vi måste springa vidare, skrek Räsänen. 

Sprang till ungdomsgården 
De lämnade byggnaden och skolområdet, sprang till en närliggande ungdomsgård. Där kunde de 
stanna och prata. Vad hade hänt? Vem var han med pistolen? Det visste inte. De förstod inte. Joni 
Aaltonen hade en människa i tankarna - hans bästa vän. Han hade inte sett vad som hänt honom, 
bara hört skotten bakom sig när han flydde. Fortfarande tidigt på kvällen försökte Joni ringa 
kompisen på mobilen. Inget svar. Senare kom beskedet. Vännen var död. Han var en av åtta döda 
och ett femtontal skadade då Pekka-Eric Auvinen, 18, till sist vände pistolen mot sitt eget huvud. 
Han hade vrålande sprungit nerför skolkorridoren och skjutit mot alla han såg. 

Varnade i högtalarna 
Den kvinnliga rektorn hade bara minuter kvar att leva då hon klockan 11.45 gick ut i 
högtalarsystemet med varningen: - Alla lärarna ska omedelbart låsa in eleverna i klassrummen. 
Ingen får gå ut. Tio minuter tidigare hade eleven Pekka-Eric Auvinen tagit fram sin pistol och börjat 
skjuta sina klasskamrater på Jokelaskolan, en högstadie- och gymnasieskola fem mil norr om 
Helsingfors. Panikslagna kamrater hoppade ut genom fönster på andra våningen för att komma 
undan och flera skadade sig. 

Gömde sig på toaletten 
Ett hundratal poliser hade samtidigt slagit en ring runt skolan. En specialinsatsstyrka började 
försiktigt röra sig in i den stora skolbyggnaden. Flera ungdomar hittades panikslagna och chockade 
i skrubbar och förråd. - Min son gömde sig på toaletten tillsammans med fyra andra elever och en 
lärare, säger en pappa. Vittnen berättade om blodiga elever och lärare som flydde från 
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skolbyggnaden, utan ytterkläder och skor. - Vår lärare sa att någon rörde sig med vapen i skolan. Vi 
satt i klassrummet i fyra timmar. Sedan kom polisen och hämtade oss, säger Joni Jauhiainen som 
går i nian. 

Dog på sjukhuset 
Elever och personal togs om hand av en krisgrupp som upprättades i kyrkan i Jokela. Polisen hittade 
sammanlagt åtta döda personer på olika platser i skolan. Sju elever samt rektorn. Pekka-Eric 
Auvinen sköt sig själv i huvudet när han var klar med massakern. Strax före klockan 22 avled han 
på Tölö sjukhus. 
Bildtext: ÅTTA OFFER Det började som en vanlig skoldag i Jokela. Men klockan tjugo i tolv kom 
helvetet till korridorerna när 18-årige Pekka-Eric Auvinen började skjuta på allt han ser. 
Panikslagna elever hoppade ut genom fönster på andra våningen för att komma undan - och flera 
skadades när de försökte fly. När åtta var döda vände Pekka-Eric 
©Aftonbladet eller artikelförfattaren. 
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Jag hörde skriken - Sanna Orpana, 17, flydde ut ur skolan med sina kamrater: Han bara 
sköt, jag vet inte hur många skott 

Aftonbladet 
 -  2008-09-24 
 -  Sida: 10#11 
 -  Sektion: Nyheter 
 -  Del: ab 
  
Författare: Raimo Niemenmaa, pappa till en elev på skolan|Raimo Niemenmaa, pappa till en elev på 
skolan 
KAUHAJOKI. Sanna Orpana, 17, hör skriken och skotten - men tror att det är ett skämt. Sekunden 
senare kommer en klasskamrat inrusade: - Han skjuter. Ner under borden! 
Strax före tio på förmiddagen kommer Sanna Orpana och några klasskompisar på vårdlinjen till 
salen nere i källaren. De har inte lektion, men vill använda datorn för ett skolarbete. Plötsligt hör de 
skott från andra sidan väggen. Och höga skrik. - Jag trodde att de bara skämtade, säger Sanna som 
fortsätter att arbeta. 
Gick ut för att kolla 
En trappa upp, i ett annat klassrum, sitter Anneli Grönfors, 30. Hon har just börjat sin lektion i 
första hjälpen. - Det lät som någon bankade i källaren. Vi trodde att de höll på att renovera 
tvättstugan, säger hon. De fortsätter lektionen, aningen irriterade över det störande ljudet. Nere i 
källaren bestämmer sig en av Sanna Orpanas klasskompisar för att gå ut. Och ta reda på var skriken 
kommer ifrån. Sekunden senare är hon tillbaka, fylld av panik. Hon har mött mördarens blick. Sett 
honom hålla upp sin pistol över blodiga, nerskjutna elever. Hon smäller igen dörren. - Han skjuter. 
Ner under borden! Sanna Orpana förstår att det är på riktigt. Hon hör hur det smäller. Igen. Igen. 
Och igen. - Han bara sköt, jag vet inte hur många skott. Jag hörde fruktansvärda skrik. 

Låg stel av skräck på golvet 
Panikslagen ligger hon kvar på golvet, stilla av skräck. - Jag var rädd för att han skulle komma in 
till oss. Att jag skulle dö. En trappa upp bultar en chockad lärare på dörren till en Anneli Grönfors 
klassrum. - Alla måste ut ur skolan. Nu! Eleverna rusar ut ur klassrummet, utan att förstå vad som 
händer. Där nere ligger Sanna Orpana och hennes kompisar kvar under bordet. De hör skotten 
tystna. Efter några evighetslånga minuter tittar en klasskamrat ut. Mannen med pistolen syns inte 
längre. De bestämmer sig direkt. - Vi bara sprang, sprang, sprang. Utanför, på skolgården, hinner 
Annelie Grönfors skymta sin man Keijo. Han har hört om skotten, rusat från macken - utom sig av 
oro. - Någon skjuter, Annelie, får han ur sig när han ser henne. Hon har fortfarande inte förstått vad 
som händer. De skiljs åt, Anneli och alla andra elever som klarat sig ska slussas iväg till en annan 
skola Laura och Lotta, 17, är på grannskolan när polisen kommer och ger order att stänga alla dörrar 
och fönster. De förstår ingenting. Flera av deras vänner är inne på dödsskolan under massakern. En 
efter en har de ringt, berättat att det är okej. Att de lever. 

Det är så fruktansvärt 
Men ännu är det tre som inte svarar. - Jag förstår inte varför de inte ringer tillbaka, säger Lotta med 
handen hårt runt mobilen. Nu, åtta timmar senare, har de sökt sig till skolan där massakern skedde 
för att tända ljus. De gråter, utan ord för tankar och känslor. Laura tittar ut över havet av glimmande 
ljus. - Jag vet inte vad vi ska göra annat än att gråta. Det är så fruktansvärt. Tre timmar senare har 
dimman fyllt gatan, gjort kvällen rå och kall. Värnpliktiga militärer vaktar avspärrningarna. Sanna 
Orpana har hunnit gå till kyrkan för att be och tända ljus. Hon har suttit med vänner, pratat, gråtit. 
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Tänkt att hon aldrig, någonsin, vill gå in i den där skolan igen. Keijo och Annelie Grönfors har satt 
sig i bilen, på väg hem till barn som måste läggas. De är skakade och rädda. Men lyckliga över att 
ha varandra - att de lever. Kvar står Laura och Lotta, med glödande cigaretter och frågor utan svar. - 
Vi kan inte gå hem. Hur ska vi kunna sova när vi inte vet vad som hänt, om våra vänner lever? 
Bildtext: Var livrädd Sanna Orpana, 17, trodde att någon skämtade när hon hörde skriken. Men hon 
förstår snart vad som händer. Jag var rädd för att han skulle kom 
©Aftonbladet eller artikelförfattaren
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Hela livet är krig och hela livet är smärta - Matti lade ut filmer på sig själv när han skjuter 
med vapen på internet 

Aftonbladet 
 -  2008-09-24 
 -  Sida: 12#13 
 -  Sektion: Nyheter 
 -  Del: ab 
  
Författare: Carina Bergfeldt|Carina Bergfeldt 
KAUHAJOKI/STOCKHOLM. I byn var Matti Saari, 22, en vanlig kille. På internet höjer han 
vapnet, riktar det mot kameran och säger: - You will die next. Två bilder - av samma massmördare. 
Människorna i lilla Kauhajoki beskriver honom som ganska normal . Men enligt vännerna började 
Matti Saari förändras redan när han flyttade dit, från hemstaden Pyhäjärvi, för drygt ett år sedan. 
Han skulle studera till restonom (hotell- och restauranganställd) på Kauhajokis yrkesskola Seinäjoki 
och beskrivs som en medelmåttig elev. I februari blev han vettskrämd då en 36-årig man hotade 
honom med pistol i kön till en korvkiosk. Samtidigt hittade Saari sin egen talang - på just 
skjutbanan. Sedan augusti har han haft en tillfällig vapenlicens och ägde en Walter PPK, kaliber 22. 
Köpte vapen 
- Jag hörde via en kamrat att han hade köpt ett vapen. Jag frågade Matti varför och han sa att han 
har blivit intresserad av att börja skjuta med kompisarna, säger en vän till finska tidningen Ilta-
Sanomat. Under pseudonymen Wump-scut86, baserad på hans favoritband samt födelseår, var Saari 
aktiv på flera hemsidor på internet. Han har lagt ut filmer på sig själv när han skjuter med vapnet. 
På en av dem, som tycks filmad på en gammal skjutbana, stegar han framför kameran, trycker i 
magasinet, gör en mantelrörelse och avfyrar fem skott. Han väntar ett par sekunder och tömmer 
sedan magasinet. Saari var också medlem på en dejtingsida där han skriver att han gärna vill träffa 
en kvinna: Mellan 16 och 25 år. Utan barn. Jag vill inte ha barn . 

Gillade skräckfilmer 
Han berättar också att hans intressen är sex, datorer, öl och skjutvapen. Att han är intresserad av 
skräckfilmer som Saw och The Shining . Lyssnar på Wumpscut, Rammstein, Metallica och Turmion 
Kätilöt. I går morse klockan 10.15, en knapp halvtimme före attacken, skrev Matti Saari sitt sista 
inlägg. Han loggade då in på en finsk community och publicerade ett elektroniskt testamente under 
rubriken Massacre in Kauhajoki   - ett sorts presskit med 14 filer: Bilder och filmsnuttar. På internet 
framträder bilden av en djupt störd människa. Men han fungerade i samhället tills i går. Nästan varje 
kväll de senaste månaderna åt han middag på Huseyimi Kamatags pizzeria. Någon enstaka gång 
med en kompis, oftast själv. - Han tittade alltid ner i marken när han beställde, säger 
restaurangägaren. I onsdags mötte han en kraftigt berusad Matti Saari på en pub i Kauhajoki. - Han 
sa Livet är skit och såg upprörd ut. Huseyimi Kamatag försökte trösta honom, men Saari slog 
honom ifrån sig, vände och gick därifrån. Grannarna på skolans internat säger till finska tidningar 
att Matti Saari var en tystlåten men inte ensam person. Han bodde i en egen lägenhet, några hundra 
meter från skolbyggnaden, tillsammans med sin katt. Och även om han saknade flickvän var han 
god vän med Marjo Lehtomäki, 18. De lärde känna varandra i Pyhäjärvi för ett par år sedan och 
behöll kontakt-en via chatprogrammet MSN när han flyttade. De träffades senast för fem dagar 
sedan, då Matti Saari återvände hem för en festhelg. När Ilta-Sanomat pratar med den unga kvinnan 
är hon tystlåten och allvarlig. Hon berättar att Saari blev full under helg-en, men verkade normal. - 
Vi träffades både under fredags- och lördagskvällen, säger hon. 
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Förvånad kompis 
Marjo Lehtomäki visste inte att Matti Saari var intresserad av vapen. Men plötsligt skickade han ett 
mejl till henne med Youtubelänken till sina vapenövningar - utan att förklara varför. - Aldrig hade 
jag kunnat tänka mig att något sånt här skulle hända, säger hon. I ett av sina internetinlägg skrev 
Matti Saari: Hela livet är krig och hela livet är smärta, och du kommer att få kämpa ensam i ditt 
personliga krig. Det tog slut klockan 12.30 i går. Då vände han aggressiviteten - och vapnet - mot 
sig själv. 
©Aftonbladet eller artikelförfattaren. 
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Dödad professor hyllas som hjälte

Han försökte blockera dörren och hindra mördaren från att ta sig in - men betalade med sitt eget liv. 
Teknikprofessorn Liviu Librescu hyllas som en hjälte efter massakern i Blacksburg.

Liviu Librescu höll som vanligt föreläsning i mekanik i sal 204 i Norris Buildning i måndags morse. 
Plötsligt hördes skottlossning från klassrummet intill.

- Det lät inte som automateld, mer som ett regelbundet "pow", "pow" pow", säger studenten Richard 
Mallalieu till Baltimore Sun.

Sedan kom ljuden närmare. Studenterna reagerade instinktivt och försökte ta sig ut. Många rusade 
till fönstren. Men professor Librescu rusade i stället mot dörren för att blockera den, enligt 
Mallalieu och flera andra vittnen.

Alec Calhoun, en annan student, var bland de sista som hoppade ut genom fönstren tre meter upp. 
Han berättar för en israelisk tidning att han vände sig om innan han kastade sig ut:
- Jag tittade efter professorn som var kvar vid dörren. Han var död. En israelisk student som besökte 
Librescus änka Marlena senare under måndagen berättar för Israels Arméradio att hon fått e-brev 
från studenter som tackar hennes man för att han räddat deras liv.

Den 77-årige professorn var av rumänsk-judiskt ursprung och överlevde Förintelsen i sin tidiga 
ungdom. I slutet av 1970-talet emigrerade han med sin familj till Israel. 1986 kom han som 
gästprofessor till USA, där han blivit kvar sedan dess.

INGMAR NEVEUS

28 000 studenter på Virginia Tech

Virginia Tech - officiellt Virginia Polytechnic Institute and State University - grundades 1872 och 
har i dag drygt 28 000 studenter.

Det ligger i staden Blacksburg i västra delen av Virginia, 35 mil sydväst om Washington. Staden har 
40 000 invånare och domineras kraftigt av universitetet.

Virginia Tech är högt rankat för sina ingenjörsutbildningar och anses även ha starka utbildningar 
inom arkitektur, jord- och skogsbruk samt veterinärmedicin.

Totalt rankas universitetet som 34:e bästa statliga universitetet i USA, och det 77:e bästa totalt.
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Mördaren skickade film till tv-kanal

DN I VIRGINIA
TEXT ERIK OHLSSON

BLACKSBURG. Efter att ha mördat de två på studenthemmet gick Cho Seung-Hui till posten med 
ett paket med filmer, bilder och skrivna texter som han skickade till tevebolaget NBC. När paketet 
var skickat fortsatte han massakern på Virginia Tech där 33 människor dog.

Tidigt på onsdagsmorgonen mottog tevebolaget NBC ett paket med bilder, filmer och skrivet 
material från Cho Seung-Hui. Bland materialet fanns 23 QuickTime-filmer som visade Cho där han 
berättar om sitt hat mot de rika. "Det här hade inte behövt hända", säger Cho i en av filmerna enligt 
NBC.

På en bild som publicerades på NBC:s hemsida sent på onsdagskvällen svensk tid syns Cho stående 
med de två vapen som han sedan kom att mörda de 32 eleverna med.

Av allt att döma bär han också de kläder som han hade på sig under massakern.

Vad materialet i övrigt visar avslöjades inte av polisen eller NBC och trots mängder av frågor från 
den församlade pressen vägrade polisens representanter att svara på några som helst frågor.

Paketet från Cho Seung-Hui var adresserat till NBC News chef Steve Capus och anlände till 
tevebolaget NBC i New York på onsdagsförmiddagen amerikansk tid. Att det dröjde så länge 
förklaras med att adressen och postnumret var felaktigt. När det öppnades visade det sig innehålla 
bilder och filmer och skrivna texter från Cho.

"Inehållet är svårt att följa, störande, mycket störande, mycket argt och fyllt av svordomar", säger 
Steve Capus i en intervju på NBC:s
hemsida.

Efter att ha kopierat materialet skickade NBC det till FBI för vidare undersökning.

Materialet sändes till NBC någon gång mellan den första och andra dödsskjutningen på måndagen, 
skriver tevebolaget i ett uttalande. En tidsstämpel med klockslaget 09.01 på omslaget bekräftar 
detta. Då återstod 30 minuter innan Cho började skjuta ihjäl elever och lärare i klassrummen på 
Norris Hall.

Av det som hittills läckt ut om innehållet finns det uppgifter om att Cho framställt ett manifest riktat 
mot "rika människor" och bilder på honom själv där han håller i olika vapen. Det ska också finnas 
svaga antydningar om en massaker.

Gärningsmannen, den Koreafödde 23-åringen Cho Seung-Hui, framstår alltmer som en störd och 
problemfylld ensling.

I slutet av 2005, inte långt efter att han börjat sina studier vid universitetet, vårdades han en kort tid 
på en psykiatrisk klinik. Då hade han överöst en kvinnlig student med e-postmeddelanden och 
intensiv uppvaktning.

Hon tyckte det var tillräckligt obehagligt för att rapportera saken till universitetets polis, men ville 
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inte göra en formell anmälan, sade polischefen Wendell Flinchum.

En anhörig var orolig för Chos hälsa och misstänkte att han bar på självmordstankar. Han fick 
psykiatrisk vård, men ville själv inte fortsätta med terapi efter utskrivningen. Sedan 23-åringen 
bundits vid massmorden har alltfler lärare och elever vid Virginia Tech trätt fram och vittnat om 
hans extrema tillbakadragenhet och underliga, ibland skrämmande beteende.

- Han var mycket störd, säger Lucinda Roy, som undervisade Cho i engelska.

Frågan är varför skolan, som berömmer sig om den familjära anda som råder, inte grep in tidigare. 
Virginias demokratiske guvernör Tim Kaine ska tillsätta en kommission som ska granska skolans 
handlande.

Det innefattar även frågan varför det dröjde så länge innan universitetsledningen larmade eleverna 
efter de första skotten och varför skolområdet inte genast spärrades av.

ERIK OHLSSON
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