"Det här är en svart dag för Sverige"
En komparativ studie i nyhetsdiskurs mellan Dagens Nyheter och Fria Tider i deras
rapportering om knivådet i Västerås kontra skolattacken i Trollhättan

"This is a black day for Sweden"
A comparative study of news discourse between traditonal media and right wing populist
media

Jimmy Timm & Jens Wahlström

Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Medie-och kommunikationsvetenskap
Kandidat 180 hp
Examinator: Theo Röhle

Sammanfattning
Syftet med den här kvalitativa innehållsanalysen har varit att undersöka hur ett högerpopulistiskt
nyhetsmedie kontra ett traditionellt nyhetsmedie gestaltar knivdådet på Ikea i Västerås samt
skolattacken i Trollhättan som skedde med kort mellanrum hösten 2015. De båda dåden fick stor
uppmärksamhet och den redan intensiva debatten om invandring blossade upp ytterligare. Detta
på grund av att dådet i Västerås begicks av en asylsökande, och det i Trollhättan av en ung
svensk man med högerextrema åsikter som valde sina offer utifrån deras etniska ursprung.
Det teoretiska ramverket innehåller tidigare forskning om alternativmedier, populism och
journalistik. Vi har valt att använda oss utav två betydande teorier inom medieforskningen. Först
gestaltningsteorin, främst med Scheufele och Entmans forskning som utgångspunkter. Sedan
diskurs, med forskning av Foucalt och Fairclough. Valet av metod till vår studie är kritisk
diskursanalys. Detta för att metoden lämpar sig väl för att undersöka politiska budskap i texter
och tyda gestaltningar och diskurser. Det studerade materialet består utav fyra stycken
nyhetsartiklar, två för respektive nyhetshändelse. Två stycken artiklar från den högerpopulistiska
nättidningen Fria Tider samt två stycken från den mer etablerade morgontidningen Dagens
Nyheter. Dessa jämförde vi sedan med varandra i en komparativ studie. Diskurser i dessa
nyhetsartiklar har brutits ut med hjälp av ett analysschema för att operationalisera vår
frågeställning.
Resultaten visar på två helt skilda nyhetsdiskurser och olika sätt att gestalta händelserna. Fria
Tider gestaltar händelser till förmån för sin invandringskritiska agenda medans Dagens Nyheter
agerar som en slags motpol med en betydligt mer objektiv gestaltning av händelserna.
Den här studien vill bidra till förståelsen för vårt polariserade medieklimat, samt den oberoende
journalistikens viktiga roll i samhället i en tid av nedskärningar och mediekonvergens. Det
behövs en öppnare samhällsdebatt om frågor gällande invandring och kriminalitet för att inte
ytterligare öka polariseringen av medielandskapet.
Nyckelord: högerpopulistiska nyhetsmedier, alternativmedia, gestaltningsteorin, diskurs
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Abstract
The purpose with this essay is to study how a right-wing populist alternative news medium,
versus a more mainstream news medium, reports on two different news events. First off is the
stabbings at the furniture store Ikea in Västerås, second is the attack on students at a middle
school in Trollhättan by a masked adolescent armed with a sword. Both of which took place in
the fall of 2015 in Sweden. Both events gained much attention from the news media, and
sparked the already intense political debate on immigration issues. This due to the facts that the
perpetrator at Ikea in Västerås was a refugee seeking asylum in Sweden, and the masked assailent
in Trollhättan showed interest in right-wing extremist content on the internet as well as targeting
students and faculty of immigration background.
The theoretical framework consists of earlier research on populism, alternative media as well as
on traditional journalism. We chose to work mainly with two distinguished theories within media
and communication studies. The first theory is framing, based mainly on research done by
Scheufele and Entman. The second theory is discourse, as defined by Foucalt and Fairclough.
The method used for the study is a critical discourse analysis. This method together with the two
theories have been proven useful when studying political discourses and framing in political news
articles similar to the ones we picked for our essay. The material used for this study consists of
four news articles of which two are linked to each news event or “case”. Two of the articles are
published by Fria Tider, a right-wing populist alternative news medium, while the other two by
Dagens Nyheter, a well established and more mainstream oriented morning news paper.
Different frames and discourses have been revealed in the material after our analysis, based on
our schematics in an attempt to operationalise.
The results points towards two widely different news discourses and ways of framing the news
content. Fria Tider portrait the events in favour of their agenda of critical views on immigration
and immigrants, whereas Dagens Nyheter acts as a counterpart with far more objective framing
of the events. This study seeks to build a better understanding of today’s polarised media
landscape, as well as the importance of independent journalism and news media in a society
where the mass media experience cutbacks and convergence. A more explicit and honest public
debate regarding immigrational issues is needed, to avoid further polarisation of the media
landscape.
Keywords: right-wing populist news media, alternative news media, framing, discourse
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1. Introduktion
I dagens höga tempo kan det vara lätt att glömma hur bekvämt vi har det med
informationsutbytet. I var mans och kvinnas mobiltelefon, surfplatta eller bärbara dator finns
mängder av information som man enkelt kommer i kontakt med genom att enbart trycka på en
knapp. Detta är möjligt tack vare en av vår tids viktigaste informationsplattformar; Internet.
Tänk så mycket tid och möda, för att inte tala om finansiella resurser, som tidningsredaktioner
fick lägga på utrustning och medarbetare. I dagsläget är nedskärningar och effektivisering praxis
inom nyhetsmedia. Personal avskedas på redaktioner landet runt (Arbetsförmedlingen, 2016).
De som får behålla sin anställning får räkna med att ta sig an fler uppgifter i arbetet;
multijournalistik, att förutom skriva även fotografera, filma och redigera. Nu kan dessutom var
man och kvinna, med hjälp av en internetuppkoppling och teknik som finns att tillgå i varje
elektronikaffär, själv ta pennan i hand och bli skribent.
Hösten 2015 skedde två våldsdåd i Sverige som kom att lägga ved på brasan i en redan intensiv
debatt. Den 10 augusti attackeras kunder på IKEA utav en ung man, beväpnad med en kniv från
varuhusets köksavdelning. Förövaren erkände senare att han begick attacken i vredesmod då han
dagen innan fått beskedet om utvisning från migrationsverket. Bara några månader senare,
närmare bestämt den 22 oktober, sker ännu en attack där tre personer mister livet inklusive
anfallaren. Denna gång sker dådet i Trollhättan på en grundskola. Våldsmannen visar sig senare
vara anhängare till högerradikala och främlingsfientliga Facebooksidor. När det senare uppdagas
att brottet var rasmotiverat och planerat mot skolbarn så får dådet en desto grövre ton. Vi ville
därför analysera artiklar för att se hur dessa motpoler ställs mot varandra.
1.1 Syfte
Journalistyrkets roll sätts på prov. I de högervinklade nyhetsmediernas artiklar ifrågasätts
trovärdigheten hos det man kallar “gammelmedia” (Fria Tider, 2012). Skribenterna menar att de
traditionella medierna följer en agenda som inte tar upp känsliga frågor i samhällsdebatten; frågor
om ursprung, sexualitet och politisk ställning. Med ett närmast konspiratoriskt språkbruk bildas
det en form av gemenskap inom det här nyhetsflödet. Detta skapar en världsbild där
högerextrem politik är lösningen på samhällets problem och traditionella medier anses vara för
“politiskt korrekta”. Etnicitet och samhällsproblem länkas samman vilket bidrar till ett “vi mot
dem”-tänk.
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Med den här uppsatsen ämnar vi att göra en jämförande kvalitativ studie mellan det
högerpopulistiska nyhetsmediet Fria Tider och morgontidningen Dagens nyheter i form av en
kritisk diskursanalys av textinnehåll. Detta i syfte att undersöka skillnader i nyhetsrapporteringen
mellan Fria Tider och Dagens Nyheter. Vi vill undersöka vad som skiljer de högervridna
nyhetsmedierna från de mer etablerade nyhetsaktörerna. Med anledning av det högerpopulistiska
partiet Sverigedemokraternas framgångar i det senaste valet hoppas vi kunna bidra till framtida
forskning inom högerpopulistiska nyhetsmedier. Dessutom kan den här studien styrka vikten av
att i en fungerande demokrati alltid ha tillgång till oberoende och granskande nyhetsmedier utan
påtryckningar från politiska aktörer.
Fria Tider har layout och bildspråk som i mångt och mycket lånats ifrån mer seriösa,
väletablerade medier för att likna just dessa. Dock skiljer sig innehållet betydligt medierna
emellan och det är dessa skillnader vi valt att undersöka närmare. Politisk färg kanske inte är lika
tydligt idag hos de större medierna, som i de mer nischade internettidningarna. Där ligger fokuset
snarare för skribenterna att hitta en vinkel ur vilken tidningens agenda kan skildras. När mediet
dessutom är internetbaserat så sprids det långväga med hjälp av delningar via sociala medier som
exempelvis Facebook eller Twitter. Därför är källkritik viktigt, och en stor del av ansvaret kanske
därför ligger hos läsaren eller användaren att ha de rätta verktygen för att uppfatta politiska
vinklingar i text. I första hand ska studien betona att det i ett fungerande medielandskap är viktigt
med saklig, objektiv rapportering fritt från ideologiska intressen. Nyheter som präglas av vinkling
kan i sin tur användas för att influera publiken som sedan påverkar debatten i det offentliga
rummet. Hur ett medium väljer att gestalta en nyhetshändelse kan skilja sig beroende på
nyhetsmediets karaktär.
1.2 Frågeställning
Frågeställning som vi har utgått ifrån för den här uppsatsen är:
Hur gestaltar Dagens Nyheter och Fria Tider knivdådet på IKEA i Västerås respektive
skolattacken på Kronans skola i Trollhättan?
1.3 Definition av begrepp
I uppsatsen kommer vi använda oss utav olika begrepp, vissa svårare att definiera än andra.
Därför har vi valt att i det här stycket definiera några av de viktigaste begreppen. Nedan följer ett
par uttryck som dyker upp åtskilliga gånger i uppsatsen, och som vi behövde klargöra för läsarna.
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Högerpopulistiska nyhetsmedier kan definieras på olika sätt. De kan ha ansvarig utgivare, men inte
nödvändigtvis. I vår uppsats syftar uttrycket på sidor med fokus på opinionsbildning och aktuella
händelser, som till utseendet liknar de väletablerade tidningarna. Dock är den politiska färgen
närmast brun, och oftast står innehållet för konservativa idéer. Frågor som den här sortens
nyhögerpopulism oftast behandlar är invandringsfrågor, skattefrågor, nationalism och
kriminalitet. (Jagers & Walgrave, 2007).
Mainstreammedia eller traditionella medier. Kallas av de högerpopulistiska nyhetsmedier ofta för
“gammelmedia” då de anses ha gammelmodiga idéer och bakåtsträvande nyhetstänk. Vi har valt
att använda Deuzes (2005) samt Nygrens (2015) definition av det journalistiska yrket som säger
bland annat att journalister behöver autonomi och självbestämmande över sina arbetsuppgifter
och menar att journalistiken är en tjänst som är av nytta för allmänheten. Den bör därför
rapportera om aktuella och verklighetsförankrade ämnen (Deuze, 2005). Den har gemensamma
normer när det gäller nyhetsvärdering samt graden av public service-inriktning som säger att
journalistik i första hand är en samhällelig tjänst och inte en källa till vinst för ägarna (Nygren,
2015).
1.4 Disposition
I avsnittet “Teori och tidigare forskning” går vi först och främst igenom de teorier vi valt att göra
studien utifrån. I del 3 som utgör “Metod” så förklarar vi de metoder vi valt för studien och
varför. I del 4 som är “resultat” så utför vi själva analysen och presenterar vårt resultat. I del 5
kommer resultaten från studien analyseras med hjälp av de valda teorierna för att sedan
diskuteras vidare tillsammans med frågeställningen i “slutsatser och framtida forskning” som är
del 6. Del 7 är den sista delen och här kommer diskuteras vad dessa forskningsresultat innebär
för samhälls-och yrkesliv.
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2. Teori och tidigare forskning
2.1 Teori
För att utföra den här kvalitativa analysen har vi valt att använda oss av tre olika teorier som gör
det möjligt att svara på alla våra frågeställningar och samtidigt föra en diskussion om eventuella
skillnader mellan alternativa medier samt traditionella medier och hur de utmärker sig i både text
och bildformat. Här kommer vi ge en förklaring till varje teori samt hur vi kommer att tillämpa
de i vår kvalitativa innehållsanalys av dessa nyhetsmedier.
2.1.1 Gestaltningsteorin (Framing)
Gestaltningsteorin, eller framing, bygger på idéen hur en text kan påverka beroende på hur den
är skriven. Nyhetsrapporteringen kan variera beroende på vad och hur olika detaljer, händelser
och omständigheter porträtteras (Entman, 1993). Vad man väljer att lägga vikt på i en
nyhetshändelse har stor betydan för hur den kommer att uppfattas av mottagaren. Entman
(1993) nämner även gällande politiska gestaltningar att i nyhetsrapporterandet läggs fokus på
utvalda aspekter av verkligheten, medans de döljer andra, och detta resulterar i olika
uppfattningar av omvärlden från nyhetsläsare:
“Frames call attention to some aspects of reality while obscuring other elements, which might lead to audiences to
have different reactions” (Entman, 1993).
Robert M. Entman (1993) förklarar gestaltningsteorin som en paradigm som beror på särskilda
skäl. Först och främst menar Entman att publiken inte ska ses som en stor, tyst massa som bara
sväljer all information den matas med. Däremot så besitter inte den stora massan nödvändigtvis
de verktyg som behövs för att genomskåda avsändarens egentliga budskap. Detta kan bero på
brist av förkunskap, tid eller intresse. Publiken söker inte upp källor eller tar reda på olika
versioner av samma historia, helt enkelt av bekvämlighetsskäl. En annan viktig aspekt är
journalistens roll, som lika medvetet som omedvetet kan lyfta såväl som undvika detaljer i sin
rapportering därav få fram helt olika resultat.
Gestaltningsteorin delas upp i olika “ramar” (frames). Först talar man om mediumets, eller
avsändarens, sedan om de individuella som tillhör mottagaren. Dessa ramverk bygger på olika
variablar. Scheufele (1999) refererar till Tuchman för att bilda en överblick av hur ramverken
fungerar; medias gestaltning bygger på att välja ut de aspekter som anses “viktiga” och fokusera
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på dessa, mottagarens beror på dess försförståelse och erfarenhet av hur budskapet tolkas. Här
talar man om oberoende såväl som beroende variablar hos både avsändare och mottagare.
Variablar som hos mediumet kan vara socio-strukturella eller organisatoriska, såväl som
ideologiska eller individuella beroende på skribenten (Scheufele, 1999).
Ett intressant faktum som vi kan relatera till den här studien är att när medier förser med olika
gestaltningar, då följer nyhetskonsumenter i regel den gestaltning som ligger närmast deras egna
värderingar. En kategorisering av gestaltningar som forskare i det här fältet ofta gör är att dela in
de i tre olika kategorier: politik, sakfrågor samt generella gestaltningar. Det här kan också vara en
bidragande faktor för våra studier då man här undersöker mer än bara journalistens argument då
även infallsvinkeln samt hur eventuella källor får uttala sig i nyhetsartikeln. Här undersöks även
förekomsten av värdeladdade ord och i hur stor utsträckning dessa används (Shehata, 2015).
2.1.2 Diskurs
Begreppet diskurs beskrivs vanligtvis som antingen ett lingvistiskt fenomen då diskurs blir en
form av samlingsbegrepp för skriftligt och verbalt språk i relation till varandra för att uttrycka
olika sociala fenomen. Foucault (1972) definierar i sin forskning om olika vetenskapliga fält
diskurser som verbala och språkliga yttranden som följer specifika regler inom dessa fält där det
förekommer vissa kunskaper och saknas andra, som Foucault själv uttrycker det:
“discourse is a complex, differentiated practice, governed by analysable rules and transformations” (Foucault,
1972). Diskurser existerar i så kallade “diskursiva formationer” som Foucault (1972) definierar
som “spridda yttranden” som samexisterar inom samma vetenskapliga fält.
Den mest relevanta definititionen av diskurser som vi har valt för vår undersökning delar upp
diskurser i tre delar; text, diskursiv praktik och social praktik (Fairclough, 2010). Dessa är viktiga
komponenter om man sedan vill använda diskurs som mall för en kritisk innehållsanalys. Den
textuella delen undersöker lingvistiken och berör exempelvis materialets grammatiska
uppbyggnad för att se vilka strukturer som kan finnas där. Den diskursiva praktiken syftar på hur
materialet framställs, sprids och slutligen tas emot av mottagaren. Slutligen innebär den tredje
aspekten, social praktik, förhållandet mellan materialet och utomstående omständigheter
(Fairclough, 2010).
Faircloughs definition av diskurs gav möjlighet för ett antal huvudinriktningar som tillåter
diskursanalys att inkludera praktik och handlingar. Dessa huvudinriktningar brukar delas in i den
kontinentala och den anglosaxiska inriktningen. Till den kontinentala inriktningen brukar Michel
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Foucault associeras och till den anglosaxiska en rad brittiska forskare som Laclau och Mouffe
(Bergström & Boréus, 2008). En stor skillnad mellan dessa två inriktningar är att den
anglosaxiska kan relateras till strukturalistiska traditioner medans Foucalts inriktning ser diskurser
som regelsystem där det förekommer vissa kunskaper och saknas andra, vilket leder till vem som
har rätt att uttala sig auktoritärt. Foucaults perspektiv var relaterat till hans egna studier kopplade
till ekonomiska samt medicinska praktiker och så kallade ‘yttranden’, vilket är ett flitigt begrepp
inom språkvetenskapens pragmatiska fält. (Bergström & Boréus, 2008). Sprungen ur dessa två
inriktningar har vi ‘kritisk diskursanalys’.
2.1.3 Sammanfattning
Hur ämnar vi då att använda dessa teorier i vår studie av dessa nyhetsmedier för att identifiera
bakomliggande faktorer till nyhetsdiskursen som bildas till följd av dessa texter?
Gestalningsteorin nyttjar vi för att analysera avsändarens budskap i form av så kallade
‘gestaltningar’ som beskrivits ovan. Vi frågar oss själva, vad för gestaltningar kan vi urskilja i
dessa texter som har ett tydligt politiskt syfte. Kan vi komma att identifiera några medvetna eller
omedvetna redaktionella val samt vilka typer av gestaltningar av de tre gestaltningarna politisk,
sakfråga eller generella gestaltningar kan vi identifiera i dessa texter. Då gestaltningsteorin är bra
för att undersöka utformingen av nyheterna och deras budskap så är den kritiska diskursanalysen
bra för att förstå det fundamentala i texternas budskap, vem är aktören och vad för
bakomliggande eventuella ideologier styr författarens opinionsbildning. Dessutom är det möjligt
med kritisk diskursanalys att föra en diskussion om eventuella bildningar av sociala identiteter
och om det förekommer ett antagonistisk beteende på dessa högerpopulistiska nyhetsmedier.
2.2 Tidigare forskning
Tidigare forskning som har gjorts inom det här fältet som vi har valt att grunda vår studie på är
studier inom populism och hur det utmärker sig i media samt studier gjorda på journalistikens
roll inom populism som är ett mångfacetterat begrepp och går att applicera både på vänster- och
högervridna medier.
För den här uppsatsen kommer dock begreppet främst att användas för syftet att undersöka
högerpopulistiska skildringar av nyheter. Denna kommande sektion om populism anser vi vara
viktig att ha i åtanke då vi i den här analysen ämnar att undersöka högerpopulistiska
nyhetsmedier. Dessa olika definitioner av populism och dess historia hjälper oss att förstå hur
det här inte bara är ett politiskt fenomen som sker i Sverige utan sker på många ställen runt om i
världen och sker både på vänster- och högerkanten.
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Tidigare forskning kommer att inledas med studier gjorda på populism för att få en klar
uppfattning vad begreppet innebär. Sedan fortsätter den här sektionen med studier inom
populism och hur det uttrycks i journalistik samt hur medielogik kan ha en viktig roll i vad som
kan klassas som populistisk nyhetsrapportering. Sista momentet är studier gjorda på
alternativmedia där det listas en rad olika definitioner och även talas om en ny form av
journalistik så kallad ‘new journalism’ (Kenix, 2009).
2.2.1 Populism
Jan Jagers och Stefaan Walgrave har i en forskningsartikel från 2007 undersökt det belgiska
medieklimatet och vad som utmärker ett politiskt parti för att vara populistiskt. De börjar med
att sammanfatta begreppet populism och det är ett begrepp som går att applicera på många olika
delar av världen i olika tidsepoker. De nämner tre olika kategorier av populism som de förhåller
sig till i deras studier. Agrarpopulism, latinamerikansk populism samt nyhögerpopulism (Jagers &
Walgrave, 2007). Den första kategorin härstammar från Ryssland under andra hälften av 1800talet då en egalitär kamp utspelade sig för bönders politiska rättigheter. Ett annat exempel på
agrarpopulism är ‘American People’s Party’ som var aktiva fram till sent 1900-tal i USA och
kämpade för bättre socioekonomiska förhållanden för lantbruket och landsbygden och menade
att kapitalistiska ideal var problemet för landsbygden. Den andra kategorin latinamerikansk
populism uppenbarade sig under 40 och 50- talet i sydamerika under styrning av de auktoritära
regimerna i Argentina och Brasilien. Ledarna i dessa länder kom till makten med en populistisk
politik som skulle tjäna allmänheten och folkets bästa. Den tredje kategorin är den som är aktuell
än idag, nyhögerpopulismen. Enligt Jagers & Walgrave (2007) fick den spridning på 70-talet och
frågor som utmärker den här sortens politik är invandringsfrågor, skattefrågor, nationalism och
kriminalitet. Det finns tre element som utmärker populistisk politik enligt Jagers & Walgrave
(2007). Först och främst riktar den sig alltid till ‘folket’ och rättfärdigar sina beslut med att det är
för folkets bästa. De två andra elementen är relaterade till varandra, om denna politik säger
författarna:
“it is rooted in anti-elite feelings; and it considers the people as a monolithic group without internal differences except for
some very specific categories who are subject to an exclusion strategy”. (Jagers & Walgrave, 2007. sid. 322)

De två sista elementen är alltså rotade i populismens ‘anti-elitistiska’ anda och den ser folket ur
ett monolitiskt perspektiv där olikheter leder till exclusion eller utestängande av dessa individer
och samhällsklasser. Författarna i den här forskningsartikeln menar att dessa tre element
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definierar poulism men de gör också en vidare indelning av begreppet populism då det kan delas
in i ‘thin populism’ och ‘thick populism’. Något som man skulle kunna översätta till ett smalt
respektive brett perspektiv på populism. I det smala perspektivet menar Jagers & Walgrave
(2007) att fokus ligger på politik som refererar till aktioner gjorda för folkets bästa medans det
bredare perspektivet inkluderar de två kvarvarande elementen att populism även är anti-elitistisk
och utestängande i sin politiska karaktär. Forskarna i den här studien har valt att anamma det
smala perspektivet då de mäter andelen uttalande relaterat ‘till folket’ under en utvald tidsperiod
och med alla de sju riksdagspartierna i Belgisk politik.
Metod som dessa forskare har använt i den här studien är en kvantitativ innehållsanalys baserat
på antalet uttalanden relaterade till ‘folket’ som görs i ett nyhetspolitiskt TV-program som sänds i
kanal 1 i den statsägda TV-stationens VRT något de definierar som en ‘PPB’ (Political Party
Broadcast). Resultaten visar att det finns indikationer på att ‘Vlaams Blok’ vilket är ett
högerpopulistiskt parti i Belgien, använder sig av en retorik som riktar sig till folket och uppfyller
därför båda kriterierna för att kunna anses vara populistiskt, både det smala samt det breda
perspektivet av vad populism är. Som forskarna själva säger i sin studie “the Belgian extremeright party Vlaams Blok is a textbook case of populism” (Jagers & Walgrave, 2007. sid. 334), i
vilket de menar att Vlaams Blok faller in under båda definitionerna av populism och de uttrycker
sig betydligt mer populistiskt jämfört med de sittande partierna i den Belgiska regeringen.
Även om Jagers & Walgraves artikel speglar ett annat land än vårt eget, så finns här viss relevans
till vår studie. Belgien har upplevt, så som många andra länder i Europa och så även Sverige, att
högerextrema sympatier fått en renässans på 1990- och 2000-talen. I Belgien var det tydligt med
högerpopulistiska partiet Vlaams Bloks framgångar i valet 1991. (Jagers & Walgrave, 2007).
Samtidigt i Sverige vann Ny Demokrati 25 mandat 1991 för att hastigt försvinna från
opinionsmätningarna det följande valet 1994 (Statistiska Centralbyrån, 2016). Det var dock
Sverigedemokraterna som kom att göra de stora valframgångarna för högerpopulistiska partier i
Sverige först år 2014, då de i likhet med belgiska Vlaams Blok plötsligt ökande med stora
väljarsiffror; med 7,2 procentenheter från år 2010 (Statistiska Centralbyrån, 2016). Utvecklingen
känns därför igen även i Sverige och även i resten av Europa. Även om vänsterpopulism
existerar så ser dess högervridna motsvarighet ut att frodas på ett helt annat plan då det finns
betydligt fler höger- än vänsterpopulistiska partier, och på viktigare positioner, runt om i Europa
(Otjes & Louwerse, 2015).
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2.2.2 Populism och journalistik
En anledning till att nyhetsmedier borde undersökas för att undersöka högerpopulistiska
framgångar är skillnaden i läsarpreferenser. Art (2007) menar att majoriteten av de som röstar på
högerpopulistiska partier har i allmänhet en lägre utbildningsnivå. Dessutom säger studien att i
allmänhet läser de med lägre utbildningsnivå mer sensationsinriktad journalistik vilket gör den
här formen av nyhetsmedie till en viktig faktor om man ska undersöka mediers inverkan på
högerpopulistiska ideal.
I en forskningsartikel från 2010 som heter Populism och journalistik - stadigt sällskap eller tillfällig
bekantskap? av Christian Andersson förs det en diskussion om populismens influens på
journalistiken. I samtalet om det journalistiska arbetet brukar fokus ligga på hur medierna bör
förhålla sig till populismen, men inte lika ofta om de underliggande faktorerna i journalistiskt
arbete såsom; deras format, hur de är organiserade samt interna arbetsvillkor och normer, det här
kallar Andersson (2010) för ‘medielogik’ någonting som även nämns i gestaltningsteorin som vi
kommer förklara senare i det här momentet. Andersson (2010) menar att man ofta missförstår
mediernas vinklingar för att ha en politisk agenda när de i själva verket försöker vinkla
nyhetsrapporteringen för att vara så faktabaserad som det är möjligt för den att vara. Det
populistiska nyhetsrapporterandet menar han däremot är utformat på ett vis som skapar en
motsättning mellan ‘folket’ och ‘eliten’ (Andersson, 2010).
2.2.3 Alternativmedia
Internet och bloggsfären har gjort det möjligt för miljoner användare att skriva, läsa och dela
material världen över på mycket kort tid. Precis som på partipressens tid så behövdes motpoler
för att väga upp i debatten då tidningar hade en tydligare politisk profil. Vad är i så fall motpolen
till det etablerade massmedia vi har omkring oss idag? Meyers (2008) definierar i en artikel
alternativmedia i fyra olika steg. Först är det den ekonomiska aspekten. Förutom intäkter från
reklam och prenumeration så förlitar man sig på donationer från läsarna. Mindre budget innebär
lägre (eller ingen) lön till skribenterna, varpå kvalitén på materialet påverkas. Istället specialiserar
man sig på särskilda ämnen. För det andra så fungerar alternativmedia som en slags plattform för
att uttrycka missnöje och frustration mot det politiska läget. Bilden som målas fram är ofta att
massmedia är en komplott av svek och lögner som inte går att lita på, svaret ligger hos den
radikala motpolen. Där finns en frustration av att inte få delta i den normativa politiska diskursen
efter att ha exkluderats på grund av extrema åsikter. Tredje steget består av självbejakande
nyhetsrapportering som ger en subjektiv nyhetsrapportering och nyheter vinklas på ett sätt som
läsarna förväntar sig baserat på deras kollektiva världsbild. Den fjärde punkten menar att
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alternativmedia motsätter sig de journalistiska normerna och vad som anses vara journalistik
(Meyers, 2008). Trots att Meyers studie är gjord på ett Israeliskt nyhetsmedium för han en
diskussion i slutet av artikeln att den här studien kan bidra till vidare forskning och definitioner
av alternativmedier. Detta gör studien mer allmängiltig då han menar att journalister lever i
gemenskaper med delade diskurser och kollektiva uppfattningar av omvärlden och att det här går
att applicera på flertalet case gällande alternativmedier världen över (Meyers, 2008).
I vidare studier om alternativmedier undersöker Kenix (2009) i sin forskningsartikel Blogs as
alternative om nyhetsskildringar som görs av skribenter på bloggar kan anses vara en
vidareutveckling av ‘new journalism’ som myntades under 60-talet och har därför blivit en viktig
del av alternativa medier (Kenix, 2009). New Journalism hade ett fokus på ett subjektivt
skrivande där mycket lånades från fiktionen och litteraturens värld och var en tillbakagång till en
litterär stil som användes redan på 1800-talet bland journalister (Oxford dictionaries, 2016).
Därför menar Kenix (2008) att dagens “bloggosfär” kan relateras till denna form av journalistik
då fokus ligger på djupgående skrivande utan att hindras av varken censur eller annonsintäkter.
(Kenix, 2008).
Forskaren i den här studien bygger sin studie på tre olika hypoteser gällande politiska
nyhetsbloggar; 1) Politiska nyhetsbloggar länkar alltid till alternativa nyhetskällor snarare än de
traditionella mediernas källor. 2) Politiska nyhetsbloggar länkar mer till oliktänkande bloggar än
till liktänkande bloggar. 3) Politiska nyhetsbloggar länkar mer till inofficiella källor, såsom
personliga hemsidor, bloggar och alternativa nyhetskällor snarare än från officiella källor som
myndigheters hemsidor samt traditionella mediers källor (Kenix, 2009). I den här studien menar
man att det som kännetecknar politiska nyhetsbloggar är ett personligt språkbruk och en
möjlighet för användare på dessa hemsidor att interagera med varandra.
Forskning om alternativmedier brukar delas in i “alternativa” och “oppositionella” kulturer
(Atton, 2002). Den första definitionen är baserat på alternativmedier som strävar efter att vara
verksamma i redan existerande hegemonier, medans den andra definitionen försöker ersätta den
rådande hegemonin (Atton, 2002). Fuchs & Sandoval (2009) delar in definitionen av
alternativmedier i “deltagande medier” och “kritiska medier” där fokus i deltagande medier ligger
på demokratiska värderingar som att involvera nyhetskonsumenten i produktionen av innehåll
medans “kritiska medier” förser med kritiskt innehåll och har ofta en politisk agenda bakom sitt
innehåll. Definitionen av alternativmedier skiljer sig mellan forskarna. En utmärkande faktor är
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medier som motsätter sig etablissemanget och kapitalistiska värderingar. Dock finns det tillfällen
då ett alternativmedie använder sig av samma ekonomiska modeller som traditionella medier för
att nå ut med sitt politiska budskap till en större skara av läsare. Som nämns av Sandoval &
Fuchs (2009),
“This means that alternative media at some levels can also employ capitalist techniques of media production in order to
advance their political aims” (Sandoval & Fuchs, 2009).

Fria Tider menar vi faller in både under Attons (2002) definition som oppositionella kulturer
samt Sandoval & Fuchs (2009) definition som ett kritiskt medium som motsätter sig den rådande
hegemonin då deras upplägg följer en ekonomisk modell där annonsintäkter och
prenumerationer finansierar nyhetsmediet, men de förser samtidigt med innehåll som kritiserar
det rådande etablissemanget och den traditionella journalistiken.
2.2.4 Traditionell journalistik
Vad präglar då den traditionella journalistiken, och hur ser forskningen kring journalistik som
yrke ut? De allra första tidningarna på 1700 och 1800-talen hade innehåll som dominerades av
åsikter och det fanns inga tydliga skiljelinjer mellan åsikter och fakta vilket skapade hård debatt
mellan tidningar (Nygren, 2015).
I slutet av 1800-talet i USA växte idén om en objektiv och opartisk journalistik fram. Under
1920-talet blev objektiv nyhetsrapportering en självklarhet, bland annat som en protest mot hur
tidningar hade utnyttjats som propaganda under första världskriget. Den här positivistiska synen
på journalistik förespråkades av Lippman som, “såg journalistiken som en fortsättning på
vetenskapen och som en moralisk kraft som sökte sanningen” (Nygren, 2015. sid.69).
I och med att journalistiken professionaliserades så växte även den så kallade journalistiska
ideologin fram. Ett regelverk kring yrket växte fram för man skulle kunna definiera rollen som
journalist. Flera forskare har försökt definiera detta, och i en artikel av Deuze (2005) har flera
forskares definitioner kompilerats till fem ideologiska stadgar:
● Journalister bidrar i rollen som aktiva nyhetssamlare till att skapa en offentlig
nyhetsplatform (public service) som är av nytta för allmänheten.
● Journalister ska vara objektiva, opartiska, neutrala och rättvisa i sin rapportering. Denna
kombination av egenskaper ger yrkesmännen och kvinnorna deras trovärdighet.
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● Om journalister ska kunna utföra sitt arbete objektivt, krävs autonomi. Det betyder att
journalister måste få agera med viss självbestämmanderätt snarare än influeras av sina
arbetsgivares, eller andra utomstående, intressen.
● Rapporteringen måste vara aktuell och verklighetsförankrad.
● Slutligen förväntas journalister agera på ett sätt som är etiskt, giltigt och legitimt.
(Deuze, 2005)
De senare årens digitalisering innebär att även journalisterna har fått anpassa sig till ett förändrat
medieklimat. Det blir allt vanligare med mediekonvergens; när aktörer, innehåll och teknologi går
samman. En utveckling som sker på gott och ont om man får tro yrkesmännen själva, menar
Singer (2004) i en studie av ett antal nyhetsredaktioner som på olika sätt ställts inför
mediekonvergens. Journalisten får i den nya tidens medieklimat potential att vidga sina vyer och
bredda sitt kunnande. Nya krav ställs därmed på de yrkesverksamma, att de ska kunna mer än
journalistisk rapportering (Singer, 2004). Journalistyrkets arbetsuppgifter har utökats, och kan nu
mer förutom skriftlig nyhetsrapportering innebära redigering, fotografering eller research
beroende på åt vilken arbetsgivare man tillhör.

3. Metod
3.1 Kvalitativ innehållsanalys
Anledningen till att vi har valt kvalitativ innehållsanalys för den här undersökningen är att med
en kvalitativ metod kan vi gå djupare in i de underliggande nyhetsdiskurser och retoriska
fenomen som vi räknar med att kunna finna i den här analysen av nyhetsartiklar om knivattacken
i Västerås samt skolattacken i Trollhättan under 2015. Med en kvalitativ analys kan vi få en
bredare förståelse för eventuella politiska influenser som skribenter på högerpopulistiska
nyhetsmedier har i deras nyhetsskildring samt hur de fångar sin publik.
3.2 Val av metod
Det analyserade materialet består av nyhetsmedier, närmare bestämt samlade vi in artiklar från
internet med hjälp av screenshots och digitala nyhetsartiklar. Att undersöka de olika
komponenterna i analysen ger en mer djupgående bild av hur nyhetsmedier kommunicerar med
sina läsare.
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Anledningen till att vi ansåg kvalitativ innehållsanalys vara lämpligast var för att vi ville undersöka
mer djupgående vilka retoriska och ideologiska uttryck medierna använder sig av, snarare än i
vilken utsträckning de använder uttrycken. Vid första anblicken blev det tydligt för oss att Fria
Tider lånat många visuella attributer från Dagens Nyheter och andra tidningar. Intrycket blir
genast seriösare, men skillnaderna ville vi främst finna i det skrivna materialet. Materialet
studerades först utifrån kritisk diskursanalys. De teman och diskurser som genomsyrade varje
artikel, bröts sedan ned i diskussionen. Detta för att kunna undersöka vad respektive medium
valt att gestalta i artikeln, vad man ville ha sagt med just dessa teman.
3.3 Kritisk diskursanalys
Kritisk diskursanalys härstammar ur samhällsvetenskapen och har ett kritiskt förhållningssätt till
maktstrukturer och ideologi vilket gör den ideal för den här kvalitativa analysen då vi vill
undersöka utvalda texter och nyhetsartiklar på både mikro- och makronivå. Diskurser definieras
här som fenomen som fyller flertalet funktioner (Bergström & Boréus, 2008), bland annat
konstruerar de sociala identiteter samt sociala relationer. Den här inriktningen följer ett
marxistiskt tankesätt där diskurser bidrar till att bevara nuvarande maktstrukturer. Antagonism är
också ett förhållningssätt vi kan relatera till i den här kritiska diskursanalysen då forskaren ser
motsättningar i det analyserade materialet och det bildas en form av “Vi och dem” mentalitet där
ingen konsensus uppnås mellan parterna. Båda dessa parter har gemensamt att “dechiffrera”
maktstrukturer, vilket vi anser är användbart när man undersöker nyhetsdiskurs i politiskt
laddade texter som vi önskar göra i den här analysen.
3.4 Analysschema
För att genomföra vår kritiska diskursanalys och operationalisera vår frågeställning i relation till
gestaltningsteorin valde vi att skapa ett så kallat analysschema som Berglez (2012) nämner är en
bra metod för att studera nyhetsrapporteringen vid en eller ett flertal händelser som det har
rapporterats om och vilken nyhetsdiskurs som kan ligga till grund för nyhetsrapporteringen i
utvalda nyhetsartiklar och andra nyhetsrelaterade texter (Se bilaga 1).
För vårt analysschema har vi valt att inkludera fyra moment som vi anser är viktiga för att
undersöka dessa nyhetstexters nyhetsdiskurs. I det första momentet som vi kallar: Redogörelse för
rapporteringens huvudsakliga innehåll och kartläggning av de eventuella bilder och faktarutor som kompletterar
artikeln, ställer vi oss frågan: Vad handlar texten om och vilka visuella element förekommer för
att komplettera artikelns budskap? Här undersöker vi vilken funktion bilder har i relation till
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texten samt vad för budskap bilderna förmedlar. I den här kvalitativa analysen tror vi att det här
momentet är bra för att undersöka vad för teman som dominerar de utvalda nyhetsartiklarna och
blogginläggen samt att det tjänar till att undersöka till hur stor grad våra utvalda nyhetsbloggar
och nyhetsmedier har tänkt på de visuella elementen och deras påverkan på läsarna.
I det andra momentet som vi kallar Nyhetstextens tematiska struktur i analysschemat ställer vi oss
frågan: hur ser textens tematiska struktur ut, det vill säga hur är textens hierarkiska struktur och
vad för huvudteman i ingress och rubrik kan identifieras samt vad för sekundära teman i textens
brödtext kan identifieras? Textens tematiska struktur innebär i praktiken dess hierarkiska karaktär
(Berglez, 2012). Här undersöker vi hur ämnen samt händelser som förekommer i texten
organiseras i form av huvudteman som förekommer i rubrik och ingress samt sekundära teman
som uppenbarar sig i brödtexten, en så kallad tematisk hierarki (Berglez, 2012). I det här
momentet kan vi eventuellt finna olika tematiska strukturer som våra utvalda nyhetsartiklar följer
i deras nyhetsdiskurs.
I det tredje momentet som går under rubriken Nyhetstextens schematiska struktur - Kartläggning av
nyhetsberättandet undersöker vi textens schematiska struktur, vilket innebär enligt Berglez (2012) 1)
Vad förmedlas i rubriker och ingress? 2) Vilka aktörer förekommer i texten och vad
representerar de aktuella aktörerna (en institution, organisation, nationalstat, företag eller sig
själva?) 3) Vilken historisk bakgrund till händelsen redogörs det för och utifrån vilka aktörers
handlingar/kommentarer? 4) Vad för slags resonemang kring konsekvenser och orsak/verkan
förekommer utifrån särskilda aktörers verbala kommentarer inklusive journalisten själv? 5) Vem
eller vad riktas aktörernas kommentarer till/mot? 6) Vem tillåts sammanfatta och/eller dra de
huvudsakliga slutsatserna kring den aktuella händelsen? (Berglez, 2012).
Med resultat från de tre tidigare momenten i åtanke undersöker vi i det fjärde och sista
momentet som vi kallar Mikroanalys av nyhetstext textens mikrostruktur som innebär att vi
undersöker hur händelsen konstrueras och huruvida den följer en lokal samt global koherens.
Relationen mellan texten och dess delar samt hur involveras nyhetskonsumenternas förförståelse
om den aktuella händelsen. Finns det överflödig eller irrelevant information som texten hade
klarat sig utan och hur ser i så fall denna ut? I det här momentet undersöker vi även textens
lexikala stil vilket innebär att vi undersöker ordval hos de olika aktörerna och den aktuella
skribenten/journalisten. Här undersöker vi även om en speciell händelse, företeelse eller person
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beskrivits med vissa ord och här kommer vi även att resonera kring om andra ord hade kunnat
väljas.
3.5 Urval
Vårt urval i den här kvalitativa innehållsanalysen består av två stycken artiklar som handlar om
knivattacken i Västerås samt två stycken artiklar om skolattacken i Trollhättan. I varje case har vi
valt att ta två artiklar från Dagens Nyheter samt två från Fria Tider.
Vi har valt just Fria Tider som representant för högerpopulistiska nyhetsmedier i den här
analysen för att visuellt ger den skenet av att vara en legitim och professionellt skött dagstidning
medan man ser tydliga högerpopulistiska tongångar i dess språkbruk. Fria Tider är ett bra
exempel på hur en högerpopulistisk nyhetssajt kan få fler läsare genom att ge ett intryck av
journalistik med ett mer städat utseende än exempelvis Avpixlat vilket vi hade funderingar på att
undersöka men vi insåg att det är för stor kontrast mellan Avpixlat och traditionella medier både
i det visuella och i språkbruket. Därför anser vi att ett mer intressant exempel är ett
högerpopulistiskt nyhetsmedie som följer en mer kommersiell modell och anser sig vara
oberoende från politiska influenser. Materialet får vi tag på från de båda nyhetssajternas
webbplatser friatider.se samt dn.se där vi har tagit skärmdumpar för att illustrera materialet vi har
analyserat och som kommer refereras till som illustrationer i den här uppsatsen under analysens
gång.
Den första händelsen, knivattacken i Västerås ägde rum måndagen den 10 augusti 2015 och
skolattacken i Trolllhättan skedde den 22 oktober 2015. Under urvalsprocessen fick vi ha i åtanke
att Dagens Nyheter och Fria Tider skiljer sig inte bara till materialet. De har olika stora
läsarskaror, antal skribenter och framförallt olika stora resurser. Dagens Nyheter är ett mycket
större medium, sedan länge väl etablerat, medan Fria Tider först på senare år har gjort sig ett
namn som uppstickare i den högerinriktade alternativmediasfären. Detta påverkar det skrivna
materialet, såväl som resultatet i vår analys.
Artikelparet som skildrar Västeråsdådet baserar sig på uppgifter som framkommit vid polisens
förundersökning, ungefär en månad efter händelseskeendet. Artikelparet som skildrar Trollhättan
är skrivna samma datum som händelsen ägde rum och baseras på uppgifter i ett tidigt skede. Vi
valde att ta en artikel från vardera medium i varje case, som vi ansåg likvärdiga varandra gällande
storlek, antal ord och källor.
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En klar fördel med artiklarna gällande Västeråscaset var att de bygger på samma uppgifter från
samma källa. Detta är särskilt att undersöka utifrån gestaltningsteorin då det blir mer tydligt vilka
aspekter respektive medium har valt att gestalta. I det andra caset är artiklarna istället baserade på
tidigare uppgifter, även detta intressant då de tidiga skildringarna kan innehålla mer spekulationer
och osammanhängande vittnesuppgifter. Detta beror på att händelsen är så pass färsk,
myndigheter som polisen har inte hunnit undersöka händelsen till fullo och stämningen är
mindre samlad. Här blir gestaltningsteorin också intressant, att undersöka vad som anses viktigt
att lyfta fram i den allra tidigaste rapporteringen. På samma sätt är detta också artikelparets
svaghet, de tidiga uppgifterna kommer att fyllas ut och kompletteras ju längre undersökningen
pågår. Dock fann vi inga artiklar, annat än de första, som på ett djupare plan analyserade
Trollhättanfallet.
3.6.Motivation till val av case
Knivdådet på Ikea i Västerås och skolattacken i Trollhättan har mycket gemensamt i
tillvägagångssättet;
● bägge utfördes av en eller max två gärningsmän
● beväpnade med stickvapen
● offren valdes på måfå
● med bara lite mer än två månaders mellanrum (Västerås 10/8, Trollhättan 22/10, år
2015)
De båda brotten sporrade dessutom en redan i media hetsk debatt om frågor gällande migration,
asylpolitik, kulturellt ursprung och etnicitet. Anledningen var att efter Västeråsattentatet
publicerades uppgifter att gärningsmannen och medhjälparen var av utländsk härkomst, samt att
gärningsmannen sökte asyl i Sverige när dådet skedde. Trollhättanattentatet visade sig också ha
koppling till dessa frågor då gärningsmannen ansågs “svensk” och selektivt attackerade
ungdomar på en skola där merparten av elever och personal har invandrarbakgrund.
Sedan Sverigedemokraternas framgångar i riksdagsvalen 2010 och 2014 så har deras
invandringskritiska agenda cirkulerat allt oftare i samhällsdebatten såväl som i media. Dagens
politiska klimat i Sverige är ur medieforskningens perspektiv intressant då riksdagen nu innefattar
ett högerpopulistiskt parti (Statistiska Centralbyrån, 2014). Detta kan för samhällsdebatten och
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medieklimatet inte bara innebära nya politiska tankar och idéer, utan även annorlunda
tillvägagångssätt att förmedla sin ideologi.
Anledningen till vårt val av Fria Tider som representant för högerpopulistiska nyhetsmedier är
att vid sökning på våra två nyhetshändelser så var det Fria Tider som rapporterat mest frekvent
inom den högerpopulistiska mediesfären, och de har ett utseende som framstår som en legitim
aktör inom journalistik, vilket gör de till en intressant enhet att analysera. Valet av Dagens
Nyheter som representant för traditionella nyhetsmedier grundar vi på faktumet att det är en av
Sveriges största dagstidningar med en stor skara läsare.
3.7 Operationalisering
Operationalisering av vår frågeställning har vi genomfört i form av det ovannämnda
analysschemat där varje delmoment försöker svara på viktiga faktorer för att sedan kunna
relatera det här till vår frågeställning; Hur skildras knivattacken på IKEA i Västerås i kontrast till
skolattacken i Trollhättan på Fria Tider jämfört med Dagens Nyheter? I den kritiska
diskursanalaysen kan vi med hjälp av vårt analysschema svara på de underliggande
nyhetsdiskurserna som ligger till grund för hur dessa nyhetsmedier skildrar händelser medan den
retoriska analysen kan komma underfund med vad skribenten vill förmedla för form av budskap
och därefter bedöma om det har ett tydligt politiskt budskap, eller om det sker en objektiv
nyhetsrapportering.
Diskursanalysen syftar till att leta fram teman och diskursivt innehåll i artiklarna, som sedan
undersöks djupare i diskussionsdelen av uppsatsen. Detta för att söka förståelse till vad som
ligger bakom motivationen för gestaltningen av händelsen i materialet. Denna metod i
kombination med våra valda teorier samt frågeställning anser vi kan ge en klar bild över de
högerpopulistiska nyhetsmediernas gestaltning vid förmedling av nyheter samt vikten av ett
oberoende medieutbud som granskar makten istället för att föra dess budskap.
3.8 Validitet, reliabilitet, generaliserbarhet
Inom forskning vill man uppnå så kallat ‘vetenskaplighet’ vilket innebär att man ska kunna
underbygga påståenden och slutsatser med argument. Dessa argument brukar delas in i två delar;
giltighet och tillförlitlighet också kallat ‘validitet’ och ‘reliabilitet’ (Ekström & Larsson, 2011).
Validiteten i vår studie anser vi är hög med tanke på dess koppling till vår frågeställning, då
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nyhetsdiskurs vanligtvis undersöks i form av en kvalitativ analys av textinnehåll. I ett tidigt skede
av studien diskuterade vi möjligheterna med en kvantitativ innehållsanalys, då man med hjälp av
variablar kunnat undersöka i vilken utsträckning Dagens Nyheter och Fria Tider publicerat artiklar
relaterade till de bägge casen. Detta hade dock inte kunnat besvara vår frågeställning, som
snarare är utformad efter vilka aspekter som går att finna på djupet i de artiklar vi bedömde vara
representiva för respektive medium.
Vi utformade även ett analysschema utifrån argumentationsmodellen för att kunna genomföra en
retorisk analys av materialet. Vi valde dock att enbart gå vidare med en diskursanalys av
materialet. Först och främst hade en retorisk analys snarare avslöjat metoderna bakom
historieberättandet, snarare än budskapen bakom. En kritisk diskursanalys ansåg vi bättre kunna
besvara frågeställningen.
När det gäller studiens reliabilitet anser vi den vara något lägre än validiteten med tanke på att
den här analysen lämnar mycket plats för subjektiv tolkning från vår sida som
forskare/författare. Dock har vi gjort åtgärder för att höja reliabiliteten genom att skapa ett
‘analysschema’ som vi kan utgå ifrån under vår analys, vilket resulterar i en högre reliabilitet då vi
har möjlighet att tolka materialet utefter samma mall vilket bör minimera risken för olika
tolkningar av det materialet mellan oss som forskare i den här analysen. Dock ska tilläggas att det
finns ingen given mall för hur man konstruerar ett analysschema. Vi använde oss av ett
analysschema inspirerat av Berglez (2012) modell. Detta eftersom vi ansåg frågorna man ställde
texten som relevanta även till vår studie.
Utifrån de metoder vi valt så kan vi inte dra någon slutsats om hur populationen i stort, det vill
säga Fria Tider respektive Dagens Nyheter, agerar. Däremot har vi kunnat tyda mönster och göra
vissa teoretiska generaliseringar utifrån resultatet av analysen. Utifrån studieresultatet kan vi inte
göra allt för grova generaliseringar, det går dock att dra slutsatser i relation till de valda teorierna
samt den tidigare forskningen inom området. Resultaten kan säga något om hur man kan gå till
väga för att undersöka diskurser i alternativmedia kontra traditionell media; framförallt i känsliga
frågor där det finns både ett populistiskt såväl som ett mer normativt förhållningssätt. Detta
kommer att säga något om studiens generaliserbarhet senare i uppsatsens slutsatsdel.
I det stora hela anser vi att validiteten är hög medan reliabiliteten håller en tillräckligt hög nivå
samt hjälper oss att få struktur under analysen. Problematiken anser vi till största del ligga i de
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bägge casens laddade natur. Vi anser att den här studien kan lägga en bra grund för framtida
forskning av högerpopulistisk nyhetsrapportering och vad för nyhetsdiskurser som förekommer i
den här typen av nyhetsmedier, samt hur man väljer att gestalta dessa.
3.9 Forskningsetiska principer
I rollen som forskare måste vi distansera oss till våra egna känslor och åsikter när vi studerar
materialet. Framförallt måste våra privata politiska ståndpunkter läggas åt sidan, då materialet
berör särskilt känsloladdade ämnen. Mord, våld, invandringspolitik såväl som frågor om etnicitet
och kulturellt ursprung präglar inte bara den pågående debatten idag utan även vårt analyserade
material. Till bästa förmåga måste vi som forskare därför läsa materialet med objektiv och
opartisk inställning till det analyserade materialet. Om man som forskare låter sig påverkas av sin
egna subjektiva tolkning riskerar man att påverka analysens resultat. Precis som författarna till de
artiklar vi har studerat, så riskerar man att informationen uppfattas som oseriös och personligt
vinklad efter våra egna åsikter om vi inte distanserar oss från det analyserade materialet.

4. Resultat
Nedanför kommer studiens resultat presenteras med hjälp av vald metod: kritisk diskursanalys.
För denna diskursanalys kommer vi att följa vårt redan nämnda analysschema som är indelat i
fyra olika moment som tillsammans undersöker de analyserade artiklarnas nyhetsdiskurs som har
diskuterats vidare i den här uppsatsens analysdel.

4.1 Case 1: Knivdådet på Ikea i Västerås
Till att börja med i metoden kritisk diskursanalys analyserade vi nyhetsartiklarna utefter
analysschemat som nämns ovan, som är indelat i fyra stycken moment som förklaras närmare vid
respektive analys. Artiklarna kommer i kronologisk ordning.
Det första artikelparet som analyserades publicerades den 7 september 2015, nästan exakt en
månad efter händelsen då fler uppgifter framkommit, bland annat övervakningsmaterial som har
släppts till allmänheten. Till att börja med så löd rubrikerna: “Här sliter 36-åringen åt sig Ikeakniven” på Fria tiders sida, samt “Den misstänkte förklarar Ikea-dådet” på Dagens Nyheters
sida.
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Illustration 1 - Rubriker och bildspel på Dagens Nyheter och Fria Tider hämtade den 29 juni 2016
från friatider.se och dn.se.

4.1.2 Redogörelse för rapporteringens huvudsakliga innehåll
Artikeln “Här sliter 36-åringen åt sig Ikea-kniven” är baserad på uppgifter som framkommit den
7 september gällande övervakningsmaterial som polisen har släppt till allmänheten. Bakgrunden
till artikeln är knivdådet på Ikea i Västerås den 10 augusti. I denna artikel får vi följa en rad
vittnesutsagor som går igenom i detalj vad det var som hände och hur händelsen upplevdes av
dessa vittnen. Enligt skribenten ska uppgifterna visa på att gärningsmannen tillsammans med en
annan yngre man går och “plockar åt sig en kniv” (Fria Tider, 2015) och går efter det ur bild från
övervakningskamerorna. Sedan går de båda “landsmännen” som skribenten väljer att kalla de
och “begår det bestialiska dubbelmordet” (Fria Tider, 2015). Uppgifter om ålder och kön
framkommer både på offer och gärningsmän. I den sista delen av artikeln ligger fokus på
gärningsmannen och uppgifter som framkommit ur förhör med honom. I artikeln nämns det vid
upprepade tillfällen att gärningsmannen anger Migrationsverkets beslut om deportering som skäl
till varför han genomförde detta dåd. Gärningsmannen och även vice chefsåklagare Eva Morén
citeras angående utredningen. Nyhetsartikelns storlek är genomsnittlig och kompletteras med ett
bildspel på diverse övervakningbilder ur förundersökningen där gärningsmannen ses hämta
kniven som använts i dådet. Bilderna kompletteras av en liten bildtext ovanför bildspelet där det
står “Knivmorden på Ikea” (se illustration 1).
I Dagens Nyheters artikel ligger nyhetsberättandets fokus på gärningsmannens perspektiv och
även rubriken “Den misstänkte förklarar Ikea-dådet” förtäljer om en artikel som handlar om den
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som utförde dådet. Artikeln innehåller mycket information från förundersökningen och förhör
med gärningsmannen, och hans religion nämns i samband med att han hade planer på att ta sitt
liv efter händelsen. Avslutningsvis nämns även en till man som har varit misstänkt i utredningen,
men som nu enligt skribenten är oskyldigförklarad och säger att “de råkat springa in i varandra”
(Dagens Nyheter, 2015) strax innan händelsen. Det berättas hur denna 23-åriga man blev gripen
på en busshållplats utanför Ikea och att han var chockad samt rädd över händelsen. Även den
här nyhetsartikeln är i genomsnittlig storlek och kompletteras även denna av ett bildspel där man
får se 16 stycken övervakningsbilder där gärningsmannen hämtar de knivar som användes för
dådet, samt en bildtext som lyder: “Övervakningsbilder ur förundersökningen”. (Dagens
Nyheter, 2015).
4.1.3 Nyhetstextens tematiska struktur (makro)
Huvudtemat i Fria Tiders artikel är att (1) uppgifter har framkommit i utredningen efter
knivdådet på Ikea i Västerås som berättar mer i detalj hur gärningsmannen eller eventuellt
gärningsmännen hade fått tag på mordvapnet. Sedan fortsätter artikeln i ett antal sekundära
teman (a): vittnens utsagor om händelsen (b) gärningsmannens perspektiv och faktumet att det
hade beslutats att han ska utvisas ur landet samt (c) hur vice chefsåklagare för utredningen inte
kan ge några kommentarer om bevismaterialet.
Teman som kunde identifieras i Dagens Nyheters artikel är dess huvudtema (1) som fokuserar på
förhöret med gärningsmannen och att det pekar mot att offren blev slumpmässigt utvalda, och
även Migrationsverkets avvisningsbeslut nämns. Underteman i den här nyhetsartikeln är (a)
fokuset på den äldre 36-årige gärningsmannen och hans perspektiv på situationen, samt faktumet
att han “tappa kontrollen” (Dagens Nyheter, 2015), (b) fokuserar på den yngre gärningsmannen
och hur han nu ses som “fullständigt utanför händelsen” (Dagens Nyheter, 2015).
4.1.4 Nyhetstextens schematiska struktur (makro)
Den tematiska strukturen som nämns ovan följer en specifik nyhetsberättelse där rubrik och
ingress utgör båda artiklarnas kärnor. Dessa två artiklar har dock helt olika framtoning av
uppgifterna där Fria Tiders rubrik “Här sliter 36-åringen åt sig Ikea-kniven” förstärker diskursen
att den här händelsen utfördes av en person med ursprung utanför Sverige. I Dagens Nyheters
rubrik och ingress syns en mer förlåtande framtoning då rubriken lyder “Den misstänkte
förklarar Ikea-dådet”.
Aktörer som identifierades i Fria Tiders artikel är:
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Polisen: Myndigheten som har släppt utredningsmaterialet
Migrationsverket: Myndigheten som har avvisat 36-åringen
Gärningsmannen/-männen
Offren
Fria Tider
Aktörer i DN:s artikel:
Den 36-årige gärningsmannen: framställs som den misstänkte för dådet
Migrationsverket: myndigheten som tagit avvisningsbeslutet
23-åringen: framställs som näst intill oskyldig
Skatteverket: myndigheten där 36-åringen och 23-åringen stöter på varandra helt slumpmässigt
Till skillnad från Fria Tiders artikel så porträtteras offren inte som en ledande aktör utan får
snarare en biroll i artikeln.
Diskursen i Fria Tiders artikel baseras på uppgifter där den 36-årige mannen begick dådet med
anledning av att han skulle utvisas av Migrationsverket. I artikeln är polisens roll att dela med sig
av bevismaterial om hur händelseförloppet gick till, en auktoritär och trovärdig källa.
Migrationsverket är myndigheten som har beslutat om gärningsmannens utvisning.
Gärningsmannen och dennes bekanta får representera invandrare överlag, och en misslyckad
migrationspolitik. De båda offren får stå för det oskyldiga svenska folket som får lida för den
misslyckade migrationspolitikens konsekvenser. De kan nästan liknas vid martyrer. Den
grundläggande konflikten är att mord är fel, men den övergripande diskursen ger en annan bild.
Fria Tider ger ett intryck av att det svenska folket får ta konsekvenserna för invandringen.
Gärningsmannen målas upp som otacksam, då Migrationsverket menade att han redan hade
beviljats att stanna i Italien men att det enligt gärningsmannen inte räckte. Han ville prompt
stanna i Sverige:
“Jag kom till Sverige från Eritrea för att få leva i fred”. (Fria Tider, 2015)
Citatet ger en nästan hämndlysten antydan, att det skulle gå illa för någon om gärningsmannen
inte lämnas ifred av myndigheterna. Migrationsverket menar man bara har gjort sitt jobb:
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“Migrationsverket hade nämligen beslutat att han skulle avvisas till Italien eftersom han redan fått uppehållstillstånd där”.
(Fria Tider, 2015)

Diskursen i Dagens Nyheters artikel följer en annan typ av nyhetsberättande där fokus ligger på
gärningsmannens perspektiv och hans motiv till dådet. Uppgifterna gestaltas på ett mindre
fördömande sätt då gärningsmannen nämns endast som misstänkt till morden redan i ingressen,
och man hänvisar till Migrationsverkets avvisningsbeslut som orsaken till hans handlingar.
“Förhör med mannen som misstänks för två mord på möbelvaruhuset i Västerås pekar mot han valde sina offer slumpvis

och att det var en reaktion på Migrationsverkets avvisningsbeslut”
(Dagens Nyheter, 2015).

Här blir Migrationsverkets beslut, och inte 36-åringens handlingar, orsaken till varför de två
offren har bragts om livet:
“En 55-årig kvinna och hennes 27-åriga son drabbades av mannens förlorade fattning”. (Dagens Nyheter, 2015)

Här gestaltas gärningsmannen som oförmögen att stoppa sina handlingar. Tragedin blir en
annan; 36-åringen får en offerroll.
23-åringen gestaltas av Dagens Nyheters artikel som oskyldig till händelsen och att det var en
tillfällighet som förde de samman på dagen för dådet, då de träffats slumpmässigt på Skatteverket
i Västerås tidigare samma dag. I kontrast till Fria Tiders artikel där 23-åringen sammanlänkas
med 36-åringen på grund av sitt eritreanska ursprung så frias han helt i Dagens Nyheters. Om
polisens material stämmer så är denna bild fullt rättvis och objektiv, och inte en tolkning av 23åringens roll i dramat.
23-åringen får som aktör räknas till “gärningsmännen” i Fria Tiders artikel, då han trots bevisats
oskyldig ändå blandas samman med den verkliga gärningsmannen. Detta kan inte tyckas särskilt
rättvist, men detta baseras på hur Fria Tider valt att porträttera händelseförloppet snarare än
personen i fråga. Anledningarna att 23-åringen och gärningsmannen kopplas samman i artikeln är
att de känner varandra då de bor på samma asylboende, att de träffats och slagit följe dagen i
fråga, samt att de båda har eritrianskt ursprung:
“Den 23-årige eritrean som ursprungligen häktades tillsammans med 36-åringen berättar att han slog följe med den senare
när han var på väg till Skatteverket för att hämta dokument. Han hade just fått permanent uppehållstillstånd och bodde på
samma asylboende som gärningsmannen.”
(Fria Tider, 2015).
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Den enda egentliga historiska referensen blir tydlig när skribenten hänvisar till händelsen den 10
augusti 2015 på Ikea i Västerås redan i ingressen:
“Idag framkommer ny information om händelseförloppet i samband med dubbelmordet på Ikea i Västerås” (Fria Tider,
2015).

Fallet har alltså skrivits om tidigare, men vid det tillfället fanns färre uppgifter än när denna
artikel skrevs. Historiska bakgrundsreferenser som förekommer i Dagens Nyheters artikel är
desto fler. I nyhetsartikelns ingress hänvisas det till händelsen den 10 augusti 2015:
“Förhör med mannen som misstänks för två mord på möbelvaruhuset i Västerås pekar mot han valde sina offer slumpvis
och att det var en reaktion på Migrationsverkets avvisningsbeslut”. (Dagens Nyheter, 2015)

Den historiska referensen i texten syns i hänvisningen till “två mord på möbelvaruhuset i
Västerås” som implicit hänvisar till händelsen.
Även i brödtexten redogörs det för historisk bakgrund då skribenten hänvisar till polisförhöret
tre dagar efter morden:
“Beskedet, som föregåtts av två tidigare avslag, fick honom att ”tappa kontrollen”, säger mannen i polisförhör tre dagar efter
morden”..(Dagens Nyheter, 2015)

Orsak/verkan-aspekten är särskilt känsligt i bägge artiklarna. Fria Tider uppger att motivet till
morden är Migrationsverkets avvisningsbeslut vilket framkommer efter förhör med den 36-årige
gärningsmannen. Detta är alltså inte spekulation utan fakta som polisen delat med sig av. Verkan
blir att två människor förlorat livet för att en tredje ska få stanna. En ytterligare orsak som kan ha
fått bägaren att rinna över, var det faktum att 23-åringen gavs permanent uppehållstillstånd vilket
i sin tur kan ha provocerat 36-åringen:
“Han (23-åringen) hade just fått permanent uppehållstillstånd och bodde på samma asylboende som gärningsmannen”.
(Fria Tider, 2015)
“I förhören från intensiven uppgav 36-åringen samtidigt vid upprepade tillfällen att han genomförde morden på grund av att
han inte fick asyl i Sverige”. (Fria Tider, 2015)

Även i Dagens Nyheters artikel så uppges Migrationsverkets avvisningsbeslut vara anledningen
till att 36-åringen bestämde sig för att slumpmässigt mörda två oskyldiga Ikeakunder. Skillnaden
ligger i hur respektive medium väljer att porträttera 36-åringens reaktion till avvisningsbeslutet.
Fria Tider menar att 36-åringen begick morden som en slags protest mot Migrationsverkets
30

beslut att avvisa honom. Dagens Nyheter å andra sidan målar upp en bild av att morden var en
reaktion av frustration, att det var oundvikligt. Migrationsverket får alltså två olika roller:
ansvarsam och rättvis myndighet (Fria Tider) samt kall och hård (Dagens Nyheter).
Kommentarer i Fria Tiders artikel riktas mot den rådande migrationspolitiken då
gärningsmannen på sjukhuset ska ha uppgett att avslaget på hans asylansökan var orsaken till
attacken. I Dagens Nyheters artikel är kommentarer från aktörerna mestadels relaterade till
gärningsmannens uttalanden i förhör och fokus riktas mot hur gärningsmannen framställs som
ett offer för avvisningsbeslutet från Migrationsverket.
De aktörer som får uttala sig i respektive nyhetsartikel skiljer sig en del i nyhetsberättandet
mellan dessa två nyhetsförmedlare. I Fria Tider får polismyndigheten som aktör uttala sig, och
det är en auktoritär framtoning då skribenten väljer att hänvisa till polisens utredningsmaterial
som främsta källa. Det sker en generalisering av 23-åringen som i Fria Tiders artikel framstår
som en passiv åskådare till händelsen som, om han nu var oskyldig, inte gjorde något för att
stoppa sin eritreanske landsman.
Dagens Nyheter har lyft fram andra aspekter ur polisens material. 36-åringen får komma
betydligt mer till tals än i Fria Tider och helt andra citat har hämtats från utredningen. 36-åringen
erkänner inte utan snarare “förklarar” brottet. Tonen är således mildare, även gentemot 23åringen som oskyldigförklarats i polisens utredningsmaterial. På så vis blir framställningen av 23åringen mer riktig och rättvis, vilket även gäller gestaltningen av 36-åringen som dock sker på
offrens bekostnad då allvaret i morden förminskas till 36-åringens fördel.
4.1.5 Mikroanalys av nyhetstext
“Här sliter 36-åringen åt sig Ikea-kniven”. Så lyder rubriken till Fria Tiders artikel. Här
förekommer den misstänkte och hans mordvapen i bestämd form, en indikation på att Fria Tider
skrivit om fallet så pass mycket att läsarna vid det här laget bör känna igen personerna och
detaljerna i historien. De förutsätts som läsare av nyhetsmediet fylla i en textuell lucka från
nyhetstextens globala koherens till dess lokala koherens, baserat på tidigare rapportering av
händelsen.
I Dagens Nyheters rubrik, “Den misstänkte förklarar Ikea-dådet”, sker en tydligare hänvisning
till händelsen i form av “Ikea-dådet” som även här kräver nyhetsläsarens förkunskaper för att
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relatera till just denna specifika händelse. Därav sker det även här en textuell lucka mellan
artikelns globala och lokala koherens.
Fria Tiders 36-åring “sliter” till sig ett vapen redan i rubriken, ett ordval som ger ett nästintill
sinnesförvirrat och aggressivt intryck. I brödtextens första stycke står det att läsa:
“I bevisningen mot den 36-årige eritreanen finns bilder som visar hur han plockar åt sig en kniv från Ikeas köksavdelning.
Strax därefter går han ur bild tillsammans med sin 23-årige landsman och begår det bestialiska dubbelmordet”
(Fria Tider, 2015).

Att mordet kan beskrivas som “bestialiskt” råder det inga större tvivel om, dock kan ordvalet
kännas onödigt i en nyhetstext där brottsplatsen senare beskrivs kortfattat ur polisens
redogörelse. Däremot läggs stor tyngd på 36-åringens och 23-åringens etniska ursprung. 23åringen beskrivs som 36-åringens “landsman”, en slags lojal kumpan baserad på deras enda
gemensamma nämnare; sitt eritreanska ursprung. Denna beskrivning kan bidra till en
generaliserande bild av eritreaner som enade i sina våldsyttringar mot oskyldiga, som i detta fall
råkar vara två svenskar:
“Jag kom till Sverige från Eritrea för att få leva i fred, svarade 36-åringen när han fick frågan om varför han dödade de två
svenskarna” (Fria Tider, 2015).

Här gör man alltså tydlig skillnad på folk och folk. Vad som olyckligen inte framkommer i
artikeln är att 23-åringen oskyldigförklarades utifrån polisens utredningsmaterial och var inte
delaktig i morden. I artikeln har man valt att undvara detta och istället skuldbelägga 23-åringen
baserat på att denne bor på samma asylboende som 36-åringen, samt härstammar från samma
land.
Vid en första läsning verkar det andra stycket i brödtexten inte tillföra historien särskilt många
nya detaljer. Där refereras det till en vittnesutsago från en äldre kvinna:
“Ett äldre kvinnligt vittne kom till Ikea-varuhuset med en väninna strax före klockan 12 och gick sedan direkt till
restaurangavdelningen. När de därefter begav sig till husgerådsavdelningen för att titta på stekpannor hörde de plötsligt ett
‘förskräckligt skrik, ett vrål’ från både en man och en kvinna”. (Fria Tider, 2015)

Kvinnan har antagligen intervjuats av polisen, vilket inte går att styrkas då ingen källa uppges till
redogörelsen. Fria Tider nämner inte att de själva intervjuat något vittne, så man kan bara
spekulera om att redogörelsen är hämtad från polisutredningen tillsammans med resten av de
nyligen offentliggjorda uppgifterna. Dock är frågan om stycket i fråga delger historien något utav
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värde då vittnet inte spelat någon större roll under händelseförloppet. Vittnet verkar inte ha
vittnat vare sig för eller mot 36-åringen, istället får vi reda på att hon 1) hörde offrens skrik men
själv aldrig såg tumultet och 2) motivet till varför hon befann sig på plats (hon behövde en ny
stekpanna). Anledningen till varför Fria Tider valde att ha med stycket vet vi inte säkert.
Det faktum att vittnet är en äldre kvinna, som kanske är någons farmor eller mormor, kanske har
lite svårt att gå och är allmänt en aning mer sårbar, kan tilltala läsarens empatier. “Ett
förskräckligt skrik, ett vrål” uttrycker också en känsloladdad framtoning av händelsen då det
förstärker bilden av vittnets upplevelse på plats. Skribenten trappar upp beskrivningen från “ett
skrik” till “ett vrål”. (Fria Tider, 2015).
Annan överflödig information som framkommer i texten är ett citat från förhöret av
gärningsmannen som upprepas två gånger:
“Jag kom till Sverige från Eritrea för att få leva i fred” (Fria Tider, 2015)

Det här sker både i ingressen och i brödtexten, citatet tillför inte mycket till nyhetsberättandet
utan bidrar snarare till en bild av gärningsmannen som en person som antingen inte vill bli störd
eller att han vill komma till Sverige för att undvika krig och konflikter. Detta citat fyller inte
någon funktion till objektiv nyhetsrapportering då det inte redogörs för citatets ursprungliga
kontext.
“Den misstänkte förklarar Ikea-dådet”, lyder rubriken på Dagens Nyheters artikel. Skribenten
har i det här fallet valt att använda “den misstänkte” i kombination med “förklarar” vilket ger ett
mer oskyldigt intryck. Med en sådan rubrik kan läsaren granska artikeln med mindre dömande
ögon. Vid det här laget var 36-åringen ännu inte dömd, därav valde man att inte skriva “den
skyldige” utan “den misstänkte”, dock ej misstankesgraden. Detta är antagligen praxis snarare än
ett medvetet val, då man innan rättegång och domstolsbeslut inte kan stämpla de inblandade.
I ingressen förekommer information där nyhetsläsaren förutsätts fylla i baserat på tidigare
uppgifter, även här finns en textuell lucka där det hänvisas till “möbelvaruhuset” som
nyhetsläsaren konnoterar med Ikea-dådet som förekommer redan i ingressen:
“Han säger att han tog två Ikeaknivar och attackerade oskyldiga som skulle hamna i paradiset. Förhör med mannen som
misstänks för två mord på möbelvaruhuset i Västerås pekar mot han valde sina offer slumpvis och att det var en reaktion
på Migrationsverkets avvisningsbeslut”. (Dagens Nyheter, 2015).
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Nyhetsläsaren förutsätts därför relatera till Ikea-dådet. I nyhetsartikelns lokala koherens, alltså
brödtexten, ligger fokus på förhöret med gärningsmannen samt avskrivandet av 23-åringens
delaktighet i händelsen. Skribenten förklarar mer utförligt 23-åringens roll i händelsen och
nyhetsläsaren behöver inte fylla i särskilt mycket av händelsen själv.
I brödtexten inleder man med att beskriva 36-åringen som frustrerad över sin situation, men
samtidigt förvirrad som om han inte kunde styra över sina handlingar. Brottet blir nästan
beskrivet som dråp snarare än mord. Offren nämns en gång i hela artikeln. I skillnad till Fria
Tiders artikel där de används som martyrer, så är diskursen raka motsatsen i Dagens Nyheter.
Istället får 36-åringen representera de asylsökande som dömts ut av Migrationsverket, på sitt sätt
ett offer för en kall institutionell maskin som i slutändan bestämmer en enskild individs framtid.
“Jämte den 36-årige mannen greps också en 23-årig man, men han framstår allt mer som fullständigt utanför händelsen.
En gemensam nämnare är att de båda kommer från Eritrea, men att de var med varandra just den dagen var bara att de
råkat springa in i varandra inne i Västerås där den yngre mannen hämtat ut sitt personnummers fyra sista siffror på
Skatteverket och låtit sig fotograferas på Migrationsverket”. (Dagens Nyheter, 2015).

Dådet framstår ännu mindre under gärningsmannens kontroll genom det tredje stycket i
brödtexten där skribenten väljer att förklara det med ord som “tappa kontrollen”, och hänvisar
till gärningsmannens “förlorade fattning”:
“Beskedet, som föregåtts av två tidigare avslag, fick honom att ‘tappa kontrollen’, säger mannen i polisförhör tre dagar efter
morden. En 55-årig kvinna och hennes 27-åriga son drabbades av mannens förlorade fattning – polispatrullen som först
anlände konstaterade omedelbart att de avlidit.”
(Dagens Nyheter, 2015).

Möjlig irrelevant eller överflödig information som kunde identifieras sker i det fjärde stycket då
mannens religion kommer på tal, med hänvisning till vad som sagts i förhören. Det framkommer
även uppgifter om att han skulle haft planer på att ta sitt liv.
“Hans tro återkommer vid ett par tillfällen i förhören, bland annat när han förklarar varför han också försökt ta sitt eget
liv – han ville att Gud skulle ta emot honom.” (Dagens Nyheter, 2015)

Uppgifterna om hans självmordsförsök stämmer, dock hade uppgifterna kunnat hänvisas
tydligare till gärningsmannen så det inte framstår som skribentens åsikter. Man diskuterar inte
om orsaken bakom självmordsförsöket snarare är att mannen mördat och snart kommer att
utvisas. Istället för att nämna religion som orsak bakom självmordsförsöket så borde anledningen
helt utelämnas från texten, trots att det är ett uttalande från gärningsmannen och inte bara ren
spekulation.
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4.2 Case 2: Skolattacken i Trollhättan
I det andra artikelparet analyserades det andra caset: Skolattacken i Trollhättan. De analyserade
nyhetsartiklarna publicerades samma dag som attacken skedde, den 22 oktober 2015. Båda
nyhetsartiklarna är den allra första rapporteringen av händelsen i respektive nyhetsmedium. Till
skillnad från det förra caset har det inte hunnit framkomma lika mycket information , vilket syns
i artiklarna. I ett senare skede, allt eftersom brottsplatsundersökningar och vittnesmål samlats in,
kan nyhetsmedierna ge en klarare bild. Någonting vi är medvetna om i den här analysen.
Rubriker för den här händelsen löd: “Gärningsmannen och två av hans offer döda efter dådet”
för artikeln på Fria Tiders sida och “Tre döda efter attack på skola i Trollhättan” på Dagens
Nyheters sida.
4.2.1 Redogörelse för rapporteringens huvudsakliga innehåll
Fria Tiders artikel berättar om hur en man i 21-årsåldern gått in på Kronans skola i Trollhättan
på förmiddagen den 22 oktober, klädd i svart med mask och beväpnad med svärd. Inne på
skolan har denne knivskurit fyra personer och sedan själv ha skadats då polis kom till platsen och
öppnade eld.

Illustration 2 - Rubriker och bilder på Dagens Nyheter samt Fria Tider hämtade den 25 juli 2016 från
friatider.se och dn.se.

Under tumultet ska en stor skara människor samlats utanför skolan. Uppgifterna kommer ifrån
nyhetsbyrån TT och nyhetsmedierna SVT, TV4, Aftonbladet samt norska Verdens Gang. När
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artikeln skrevs hade det gått flera timmar efter dådet och polisen hade hunnit kalla till
presskonferens, vid det laget var läget under kontroll och gärningsmannen på sjukhus.
Vittnesutsagor berättar om skolan som stökig. Artikeln hänvisar till skolan Kronan som
“problemtyngd” och har tvingats stänga på grund av “vuxna män från arabvärlden” (Fria Tider,
2015). Detta kan dock ej bekräftas då inga namn eller källor förekommer relaterat till dessa
uppgifter. Det hänvisas även till en debatt i media om högerextrema motiv där orsaken sägs vara
att gärningsmannen har varit involverad i “invandringskritiskt innehåll” i sociala medier (Fria
Tider, 2015). Dessutom ska 90% av skolans elever ha varit av utländsk bakgrund enligt en källa.
Statsminister Stefan Löfvén ska ha begett sig till Trollhättan så snart regeringen nåtts av nyheten
om dådet.
Dagens Nyheters artikel om samma händelse är publicerad samma dag, men antagligen har den
uppdaterats ju mer uppgifter som strömmat in under dagen. Skribenterna har fått ta del av
information från polisens första presskonferens, cirka sex timmar efter att dådet ägt rum.
Uppgifterna vittnar om att offren är en elevassistent som dog på plats, en elev som är skadad och
gärningsmannen som även denne har avlidit till följd av polisens skott. Även här beskrivs
gärningsmannen som mörkklädd och maskerad. Man berättar om en stor skara oroade
människor utanför skolan. Statsminister Stefan Löfvén ger i ett uttalande sina kondoleanser till
de drabbade.
I bägge artiklarna spekuleras det kring attackens motiv, att gärningsmannen skulle vara ute efter
att skada elever och lärare av utländsk härkomst. Varifrån dessa spekulationer kommer nämns
dock inte. Fria Tider menar att ryktena florerat på internet utan att specificera källan.
4.2.2 Nyhetstextens tematiska struktur (makro)
Huvudteman som kunde identifieras i Fria Tiders artikel för det här caset är (1) fokus i rubriken
ligger på gärningsmannen samt de två offren (2) det andra huvudtemat kan identifieras i artikelns
underrubriker där man uppger nationalitet på gärningsmannen. Det framkommer även att
gärningsmannen har använt ett svärd för att utföra dådet, var svartklädd, maskerad och är
hemmahörande i Trollhättan. De sekundära teman som nämns är (a) larmet som inkom till
polisen, antalet skadade samt skott mot gärningsmannen (b) uppgifter om lokala mediers
rapportering om kaos på området, samt om en ambulans som har kört in i en vägg (c) en
vittnesutsaga från en 14-åring på plats i skolan (d) uppgifter från ett lokalt kommunalråd om att
Kronan ska vara en problemtyngd skola, även här sker en sidohistoria bort från
nyhetsberättandet om “vuxna män från arabvärlden” (Fria Tider 2015) som ska ha suttit i skolans
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cafeteria (e) spekulationer om ett högerextremt motiv och statsministerns agerande efter detta (f)
slutligen uppgifter från norska medier att 90 procent av eleverna på Skolan är invandrare och
gärningsmannen har “blå ögon” samt gillar vad man kallar “invandringskritiskt innehåll” på
sociala medier (Fria Tider, 2015).
Huvudtemat i Dagens Nyheters artikel ser något annorlunda ut då det (1) fokuserar på offren
och gärningsmannen nämns inte i rubriken, han var maskerad och hade ett svärd, en elevassistent
och gärningsmannen dog på sjukhus och Säpo bistår polisen i utredningen. Detta huvudtema
följs av ett antal sekundära teman (a) polisens presskonferens samt ett uttalande om signalement
på gärningmannen (b) vittnen får uttala sig och en detaljerad bild av händelseförloppet ges (c) det
upprepas i brödtexten att Säpo bistår polisen i utredningen (d) ett till vittnesmål från en
tvåbarnsmamma om stämningen på plats (e) uppgifter om att Trollhättan har aktiverat sin
krisgrupp, samt ett uttalande från skolchefen (f) Statsministern besöker Trollhättan och uttrycker
sitt medlidande.
4.2.3 Nyhetstextens schematiska struktur (makro)
Baserat på den tematiska strukturen ovan kan det konstateras att de båda nyhetsmedierna har en
viss skillnad i framtoning i rapporterandet av händelsen. I Fria Tiders nyhetsrapportering ser man
redan i rubriken att mycket fokus ligger på gärningsmannen. De två underrubrikerna och
ingressen förstärker dessutom diskursen att det här var en “svensk man” då detta nämns vid ett
antal tillfällen i texten. Här sker ett berättande som distanserar sig mer från händelsen, där en 21årig svensk man som gillat “invandringskritiskt innehåll” i sociala medier och även avlidit vid
dådet.
I Dagens Nyheters rubrik och ingress ligger fokus först och främst på offren i attacken, varken
ålder eller nationalitet på gärningsmannen framkommer. Diskursen här ligger i faktumet att
attacken skett på en skola och är så pass allvarligt att Säpo har kallats in, vilket ger bilden av att
attacken kan vara politiskt motiverad.
Aktörer som förekommer i Fria Tiders artikel är:
Gärningsmannen: En maskerad, knivbeväpnad 21-årig “svensk med blå ögon”
Elev på skolan: 14 år gammalt vittne som fick se sin klasskamrat huggas ned av gärningsmannen
Peter Eriksson (M): oppositionsrådet i Trollhättan vittnar om Kronans skola som
“problematisk”
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Fahimeh Nordborg: kommunalråd i Trollhättan
Fria Tider: menar att media spekulerar i att motivet skulle vara högerextremt med anledning av
hans aktivitet på sociala medier
Aktörer som kunde identifieras i Dagens Nyheters artikel:
Offren: en elevassistent och ett antal elever bland offren
Gärningsmannen: maskerad och beväpnad med svärd, man spekulerar redan i tidigt skede om
dådet har ett högerextremt motiv
Polisen: Myndigheten som sitter på information om dådet och som vid skedet för artikeln hållit
en presskonferens, samt ett uttalande från polisens pressinformatör.
Vittnen: Elever på skolan som ska ha sett gärningsmannen bära en Star wars-mask, samt en
tvåbarnsmamma som bor nära skolan där attacken ägde som och vittnar om uppståndelsen kring
händelsen
Trollhättans kommun: har efter händelsen aktiverat sin krisgrupp, skolchefen får uttala sig om
vad skolans åtgärder är efter attacken
Statsministern: besökte Trollhättan samma dag som händelsen och uttryckte sitt medlidande
Det ska noteras att Fria Tider citerar flera andra medier i texten, dock har vi valt att inte definiera
dessa under kategorin “aktörer”. Anledningen är att det enbart är enstaka citat som förekommer
från vardera medium. Inget märkligt egentligen då olika medier kan ha fått ta del av information
som de andra inte känner till. Det intressanta är vad Fria Tider väljer att hämta för citat från
andra medier. Därför menar vi att dessa citat snarare är Fria Tider som får uttala sig då dessa
citat används i deras gestalning av händelsen.
Diskursen i Fria Tider bygger på faktumet att en 21-årig svensk man med blå ögon har skjutit till
döds av polis efter att ha attackerat en Skola i Trollhättan. Man fokuserar på gärningsmannens
etnicitet, ålder, och att denne härstammar från Trollhättan. Med diverse sidohistorier som
förekommer i nyhetsartikeln gestaltas händelsen annorlunda än andra medier, då fokuset flyttas
från händelsen till sidofaktorer som inte har mycket att göra med själva händelsen. Det sker en
vittnesutsaga från en 14-åring som ska ha sett sin klasskamrat huggas ned av gärningsmannen:
“Ett 14-årigt vittne berättade vid 13-tiden för SVT om hur han sett gärningsmannen gå till attack mot en klasskamrat”.
(Fria Tider, 2015)
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Diskursen i Dagens Nyheters artikel ser annorlunda ut då den till skillnad från Fria Tiders inte
lägger fokus på gärningsmannens etnicitet och ålder, utan snarare på offren i attacken. Enda
uppgifterna som framkommer om gärningsmannen i början av artikeln är att han var maskerad
och beväpnad med svärd. Det presenteras betydligt mer information om offren då man hänvisar
till polisens uppgifter att det är en elevassistent, en elev samt gärningsmannen själv som dog i
dådet:
“Vid 16-tiden inledde polisen en presskonferens i Trollhättan där man bekräftade att tre personer avlidit i skoldådet på
torsdagen. Det är en elevassistent född 1995, en 17-årig elev samt gärningsmannen”. (Dagens Nyheter, 2015)

Här ligger större fokus på detaljer för att beskriva offren till skillnad från Fria Tiders fokusering
på gärningsmannen, hans etnicitet och ursprung.
Även Dagens Nyheter har inkluderat vittnesutsagor. Den första hänvisningen till vittnen sker när
man hänvisar till “elever på skolan” som sett gärningsmannen bära “Star Wars-mask”:
“Enligt elever på skolan bar mannen ”Star Wars”-mask. Och under dagen börjar en bild på den misstänkte delas på nätet
där 21-åriga mannen poserar med två elever i korridoren”.
(Dagens Nyheter, 2015)

Här länkar man till en annan artikel på Dagens Nyheters sida som berättar om ett vittnesmål från
en åttondeklassare. Detta hör dock inte inom ramen för denna kvalitativa innehållsanalys, men är
definitivt värt att nämna då det speglar Dagens Nyheters intensiva rapporterande av händelsen.
Det andra vittnet är en tvåbarnsmamma som bor nära skolan:
“Tvåbarnsmamman Alya Jaffer bor mittemot skolan.
– Först märktes inte så mycket men ganska snabbt fylldes skolgården med föräldrar, många skrek och gråt. Det är
skrämmande. Jag har själv två barn men de går inte på skolan, säger hon till DN.” (Dagens Nyheter, 2015)

I Fria Tiders artikel citeras uttalande från ett oppositionsråd i kommunen för att styrka faktumet
att skolan har varit “problemtyngd”, följt av en sidohistoria om “vuxna män från arabvärlden”
som ska ha orsakat problem för skolans cafeteria:
“Oppositionsrådet i Trollhättan Peter Eriksson (M) säger till SVT att Kronan länge har varit en problemtyngd skola. Ett
kafé på skolan, som varit öppet hela dagarna för allmänheten, har bland annat tvingats stänga efter att vuxna män från
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arabvärlden suttit och fikat på kaféet hela dagarna för att kunna hålla koll på sina döttrar. Männen ska ha gått på
bidrag” (Fria Tider, 2015).

Vid ett annat tillfälle i artikeln används ett annat kommunalråd för att stärka bilden av skolan
som dominerad av invandrare:
“Fahimeh Nordborg, kommunalråd i Trollhättan, uppger för norska Verdens Gang att 90 procent av eleverna på skolan
har invandrarbakgrund.” (Fria Tider, 2015)

Här får både kommunalrådet och norska medier uttala sig, men frågan är hur mycket det sker på
dessa aktörers villkor då citaten används flitigt ihop med nyhetsartikelns diskurs att skolan är
problemtyngd och domineras av elever med invandrarbakgrund.
I Dagens Nyheters artikel citeras källor inom kommunen också, men här handlar det snarare om
vilka åtgärder som sker efter attacken i både kommunen och skolan:
“Trollhättans kommun har aktiverat sin krisgrupp, Posomgruppen (Psykosocial och socialt omhändertagande).
– Skolan kommer att vara stängd under fredagen, men vi kommer att samla elever i någon annan lokal. Personalen
kommer också få stöd, och under kommande vecka då det egentligen är lov ska vi öppna en lokal för barn och föräldrar,
säger skolchefen Birgitta Lindström Sundefors.”
(Dagens Nyheter, 2015)

Kommunen verkar citeras utan någon önskan att driva någon form av diskurs. Här får
Trollhättans kommun uttala sig och det informeras om faktumet att kommunen har en plan för
hur den ska agera i en sådan här händelse.
Även polisen citeras i Dagens Nyheters artikel, bland annat polisens pressinformatör som
summerar händelsen:
“– Det är en maskerad gärningsman som gått till attack på skolan, säger Stefan Gustafsson, presstalesman strax efter
larmet.” (Dagens Nyheter, 2015)

Slutligen när det gäller aktörer i Fria Tiders artikel får det högerpopulistiska nyhetsmediet vid ett
antal tillfällen själva uttala sig i form av obekräftade sidohistorier som nästan kan ses som små
anekdoter som utmärker sig från resten av nyhetsrapporteringen. Först sker detta i form av
uppgifter att en ambulans ska ha kört in i väggen mitt i kaoset efter dådet :
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“Lokala medier vittnar om totalt kaos i området. Många polisbilar och ambulanser är på plats – och en av ambulanserna
ska ha kört rakt in i skolväggen eftersom den inte hann stanna.”
(Fria Tider, 2015)

Andra sidohistorier är den om vuxna män från arabvärlden som syns i citatet ovan samt
uppgifter om skolans höga andel elever med invandrarbakgrund som också kan ses i ovanstående
citat.
Det sker ett så kallat historiskt brott i båda artiklarnas (Berglez, 2012) i rapportering då någon
liknande händelse inte har inträffat i Sverige innan detta. De historiska referenser för att redogöra
för artikelns historiska bakgrund kan i Fria Tiders artikel identifieras i ingressen då det hänvisas
till själva attacken:
“En 21-årig svensk man sköts till döds av polis sedan han gått till attack med svärd mot flera personer på Kronans skola i
Trollhättan vid 10-tiden idag.” (Fria Tider, 2015)

I Dagens Nyheters artikel syns en historisk referens till händelsen även här i ingressen:
“En maskerad gärningsman gick till attack med ett svärd mot flera personer på skolan Kronan i Trollhättan på
torsdagen.” (Dagens Nyheter, 2015)

En annan historisk referens som sker i Dagens Nyheter är den som hänvisar till polisens arbete
för att finna motivet till händelsen, detta ger kännetecken att artikeln är skriven några timmar
efter händelsen:
“Tidigare under eftermiddagen genomförde polisen en husrannsakan i gärningsmannens bostad i Trollhättan. Polisen är
förtegen om vad man har hittat i lägenheten, men det finns saker som är intressanta för utredningen, uppger
förundersökningsledaren vid pressträffen”.
(Dagens Nyheter, 2015)

Polisen är förtegen om uppgifterna vilket inte är något ovanligt vid grova brott som detta då det
kan skada utredningen att läcka uppgifter för tidigt.
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Andra historiska referenser i Fria Tider som kunde identifieras är när skribenten hänvisar till
spekulationer som “florerar på nätet” vid 12-tiden samma dag om ett eventuellt högerextremt
motiv till attacken:
“På nätet florerade redan vid 12-tiden spekulationer om en svensk högerextrem gärningsman sedan Stefan Löfven meddelat
att han ställer in hela sitt program och genast tar regeringsplanet till Trollhättan.” (Fria Tider, 2015)

Det sker även avslutningsvis en referens i Fria Tiders artikel till dådet på Ikea i Västerås då man
menar att statsministern har favoriserat den ena händelsen framför den andra. Detta kan bidra till
någon form av diskurs där statsministern inte behandlar båda händelser lika och en diskussion
om varför regeringen agerat som den gjort (citatet nedan är en fortsättning på det ovanstående
citatet):
“Agerandet står i skarp kontrast mot regeringens reaktion på dubbelmordet på Ikea i Västerås, som inte ens nämndes av
statsministern. Tystnaden då föranledde häftig kritik på nätet, skriver Aftonbladet”. (Fria Tider, 2015)

Här hänvisar man till en pågående debatt om varför regeringen var så försiktig med att
kommentera dådet på Ikea i Västerås genom att citera och länka till Aftonbladets webbplats. I
Dagens Nyheter kunde den här debatten identifieras i brödtexten då skribenten redan i ett så här
tidigt skede frågar om det finns några antydningar att det här skulle ha ett högerextremt motiv.
Detta sker i form av en intervjufråga till polisens presstalesman precis efter att det har
informerats att Säpo kommer att bistå polisen i utredningen av attacken:
“Han påstås ha haft högerextrema sympatier, vilken betydelse har det?
– Vi kan inte gå in på några detaljer i den information vi delar med polisen eller hur vi arbetar, säger Fredrik Milder”.
(Dagens Nyheter, 2015)

Även här är polisen förtegen med uppgifter som de delar med Säpo.
I Fria Tiders artikel finns ingen tydlig diskussion om orsak och verkan, men det kan tyckas man
genom diverse sidohistorier och fakta om invandringsfaktorer vill föranleda att dra invandring
som en orsak till attacken. Detta genom att flitigt påpeka att gärningsmannen är svensk och
majoriteten av eleverna på skolan var av utländsk bakgrund och dessutom en problemtyngd
skola, vilket skapar en diskurs som delar på svenskar och personer med utländsk bakgrund.
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Dagens Nyheter fokuserar inte lika mycket på gärningsmannen och hans motiv utan snarare på
detaljer som försöker reda ut exakt hur attacken gick till. Den enda antydningen till en orsak
skulle kunna vara som nämnts tidigare när skribenten frågar polisens presstalesman om mannens
eventuella högerextrema sympatier. Detta visade sig i efterhand stämma och händelsen har blivit
rubricerad som ett högerextremt våldsdåd. Detta täcks dock inte av den här analysen då polisen
inte delat med sig av alla uppgifter när artikeln skrevs. Dock kan faktumet att Säpo nämns i
samband med utredningen skapa någon form av extremismdiskurs där händelsen är en attack
mot det demokratiska samhället på en samhällelig institution där man ska kunna känna sig säker
att vara.
I Fria Tiders artikel så är de aktörer som tillåts sammanfatta och dra slutsatser kring händelsen
polismyndigheten och tidningen själva då andra nyhetsmedier endast citeras till fördel för
diskursen i artikeln. Fria Tider är den aktör i artikeln som får dra den huvudsakliga slutsatsen då
man avslutar med ännu en hänvisning till att media spekulerar om ett högerextremt motiv:
“Media spekulerar i ett högerextremt motiv, eftersom gärningsmannen ska ha gillat invandringskritiskt innehåll i sociala
medier.” (Fria Tider, 2015)

Aktörer som får uttala sig i Dagens Nyheters artikel är främst polismyndigheten då den mesta
informationen kommer från deras presskonferens om händelsen. Trollhättans kommun får som
aktör uttala sig då det hänvisas till vad för åtgärder de kommer ta efter händelsen. En annan
aktör som får uttala sig i den här artikeln är statsministern. Till skillnad från i Fria Tiders artikel
får statsministern en större roll i den här artikeln och framstår som mer kompetent då det inte
nämns några obekräftade sidouppgifter om hur snabbt han anlände till platsen:
“Statsminister Stefan Löfven besökte Trollhättan under torsdagen.
– Det här är en svart dag för Sverige, säger statsminister Stefan Löfven i ett uttalande med anledning av dådet.
– Jag tänker på offren och deras familjer, elever och personal, och hela det drabbade samhället. Inga ord kan beskriva vad de
går igenom just nu. Vi känner med dem, och vi ska se till att de får allt stöd de behöver, säger statsministern”. (Dagens
Nyheter, 2015)

Dagens Nyheters får själva uttala sig vid ett fåtal tillfällen men detta sker bara vid intervjuer och
kommentarer från vittnen och andra aktörer i artikeln och följer därav praxis inom journalistik
där källor och hänvisningar redogörs för tydligt, någonting som inte följs lika bra i Fria Tiders
rapportering där många uppgifter framkommer som inte kan styrkas.
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4.2.5 Mikroanalys av nyhetstexten
“Gärningsmannen och två av hans offer döda efter dådet”. Den här rubriken som inleder Fria
Tiders artikel lägger tillsammans med ingressen stort fokus på gärningsmannen och dennes ålder
och ursprung. I rubrik, underrubriker samt ingress finns att läsa:
“Detta har hänt:
Svensk man, 21, sköts till döds av polis efter att ha attackerat flera personer med svärd på Kronans skola i Trollhättan
Två av offren har avlidit, två är skadade
INRIKES. En 21-årig svensk man sköts till döds av polis sedan han gått till attack med svärd mot flera personer på
Kronans skola i Trollhättan vid 10-tiden idag. Fyra av mannens offer är skadade varav två har avlidit. Gärningsmannen,
som bar svarta kläder och ansiktsmask vid brottstillfället, uppges själv vara från Trollhättan” (Fria Tider, 2015).

Mycket av informationen som ges i artikelns globala koherens förekommer inte senare i den
lokala koherensen. Uppgifterna som ges i rubrik och ingress återspeglar alltså inte helt och hållet
innehållet som förekommer i brödtexten. Detta mycket tack vare förekomsten av irrelevant
information i form av de tidigare nämnda sidohistorier som bygger på obekräftade uppgifter. Till
skillnad från det första caset blir det här svårare för nyhetsläsaren att fylla i information med sina
förkunskaper då rapporteringen av den här händelsen sker på samma dag som attacken.
Dagens Nyheters artikel har rubriken: “Tre döda efter attack på skola i Trollhättan”. Här ligger
fokus snarare på antalet offer och händelsen ses snarare som en “attack” vilket ger en lite
annorlunda framtoning av händelsen. Innehållet i artikelns rubrik och ingress är i den här artikeln
mer i symbios med innehållet i brödtexten, då ingressen sammanfattar nyhetsartikeln i korta drag:
“En maskerad gärningsman gick till attack med ett svärd mot flera personer på skolan Kronan i Trollhättan på torsdagen.
En elevassistent avled direkt vid attacken, en elev samt gärningsmannen dog på sjukhus under eftermiddagen. Säpo bistår
polisen i utredningen, bekräftar de för DN”.
(Dagens Nyheter, 2015)

Den globala koherensen hänger samman bättre med den lokala koherensen och inte mycket
förförståelse till händelsen behövs av nyhetsläsaren då skribenten redogör tydligt vad det är som
har hänt och vart händelsen har ägt rum.
När det kommer till frånvarande och irrelevant information kunde det identifieras flera exempel i
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Fria Tiders artikel i sidohistorierna som inte tillför nyhetsrapporterandet något, utan snarare
skulle kunna fungera för att bidra till diskursen om problemen med invandring:
“Ett kafé på skolan, som varit öppet hela dagarna för allmänheten, har bland annat tvingats stänga efter att vuxna män
från arabvärlden suttit och fikat på kaféet hela dagarna för att kunna hålla koll på sina döttrar. Männen ska ha gått på
bidrag”. (Fria Tider, 2015)

Här presenteras uppgifter som inte är särskilt relevanta för nyhetsrapporteringen, de kan inte
heller bekräftas med hjälp av någon källa. Ordval i det här analyserade stycket är också intressant
att reflektera över. “Vuxna män från arabvärlden” ger en distanserad bild av dessa männen som
inte ses som svenska medborgare utan faller under kategorin “män från arabvärlden”.
En annan sidohistoria som förekommer är när det rapporteras om kaoset utanför skolan och att
en ambulans ska ha åkt in i väggen:
“Lokala medier vittnar om totalt kaos i området. Många polisbilar och ambulanser är på plats – och en av ambulanserna
ska ha kört rakt in i skolväggen eftersom den inte hann stanna”.
(Fria Tider, 2015)

Den här meningen behöver inte vara där för att bygga på någon form av diskurs utan kan vara
någonting som skribenten tycker kändes relevant i rapporterandet av uppståndelsen efter
attacken. Detta kan visa på en eventuell okunskap inom journalistiskt skrivande då nyhetsartikeln
inte följer någon tydlig röd tråd.
När det gäller ordval i Fria Tiders artikel kunde det även där identifieras flera faktorer som
bygger på högerpopulistisk diskurs. Till att börja med betonas det både i rubrik och ingress på
gärningsmannens ålder och nationalitet. Fokuset ligger på detaljer om gärningsmannen och
faktumet att man benämner endast gärningsmannen och inte offren som svenska minimaliserar
offrens roll i nyhetsberättandet.
Ett exempel på vad som skrivs i en av underrubrikerna där fokus ligger på gärningsmannen och
faktumet att han är “svensk”:
“Svensk man, 21, sköts till döds av polis efter att ha attackerat flera personer med svärd på Kronans skola i Trollhättan”
(Fria Tider, 2015)
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När det kommer till ordval är det värt att ännu en gång nämna ordvalet i det redan analyserade
stycket hämtat från Fria Tider då det presenteras uppgifter om “män från arabvärlden” som ska
ha orsakat problem på skolans cafeteria. Ordvalet kan tyckas onödigt i en informativ text som
objektivt ska beskriva en nyhetshändelse. Ingen vidare beskrivning ges om vad de ska ha gjort
för att cafeterian ska ha “tvingats stänga”.
Fria Tider har även valt att publicera uppgifter från norska medier som säger att 90 procent av
skolans elever ska ha “invandrarbakgrund”:
“Fahimeh Nordborg, kommunalråd i Trollhättan, uppger för norska Verdens Gang att 90 procent av eleverna på skolan
har invandrarbakgrund”. (Fria Tider, 2015)

Vid närmare undersökning av källan säger skribenten på norska Verdens Gang att 90 procent av
eleverna har minoritetsbakgrund. Här väljer skribenten på Fria Tider att använda
“invandrarbakgrund” någonting som möjligtvis kan ses som ett mer laddat ord från ett
nyhetsmedium.
Det kanske mest intressanta ordvalet i Fria Tiders artikel ur ett diskursperspektiv är när
skribenten hänvisar till uppgifter från polisen som säger att de har hittat bevis på att
gärningsmannen ska ha varit involverad i främlingsfientligt material på sociala medier. Detta
tonas ned en aning då skribenten hänvisar till materialet som “invandringskritiskt innehåll”:
“Media spekulerar i ett högerextremt motiv, eftersom gärningsmannen ska ha gillat invandringskritiskt innehåll i sociala
medier.” (Fria Tider, 2015).

Man kan som nyhetsläsare då tolka det som mindre allvarligt att dela och interagera i den här
sortens innehåll på nätet. Dessutom verkar den här meningen vara en del i uppgifterna som
cirkulerat i traditionella medier att gärningsmannen hade ett högerextremt motiv, något som Fria
Tider menar att “Media spekulerar i”, vilket skulle kunna tolkas som att Fria Tider distanserar sig
ifrån andra medier.
Dagens Nyheters rubrik “Tre döda efter attack på skola i Trollhättan” har en annorlunda
framtoning än den som sker i Fria Tiders artikel. Här ligger fokus snarare på antalet offer och
faktumet att det har skett en attack på en skola, dessutom visar den på vart dådet har ägt rum. I
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ingressen tillkommer sedan mer information då hela artikelns nyhetsberättande summeras i
kronologisk ordning:
“En maskerad gärningsman gick till attack med ett svärd mot flera personer på skolan Kronan i Trollhättan på torsdagen.
En elevassistent avled direkt vid attacken, en elev samt gärningsmannen dog på sjukhus under eftermiddagen. Säpo bistår
polisen i utredningen, bekräftar de för DN.”
(Dagens Nyheter, 2015)

Här kunde inte identifieras mycket som tyder på ideologiska eller diskursiva faktorer till ordval i
varken rubrik och ingress. Faktumet att gärningsmannen till skillnad från i Fria Tiders artikel har
uteslutits ur rubriken vilket kan bero på en rad olika orsaker, då alla uppgifter om händelsen inte
uppdagats ännu samt det mer uppenbara att en rubrik inte kan behandla hela händelsen. I
artikelns brödtext kunde det inte identifieras någon större mängd överflödig eller irrelevant
information.
Nyhetsberättande som beskriver tillståndet på plats vilket förekommer i början av artikeln kan
ses som överflödig information då det inte tillför allt för mycket till rapporterandet av händelsen,
men man kan ha valt att inkludera detta för läsaren att bilda sig en uppfattning av händelsen:
“Klockan 10.09 på torsdagen fick polisen in larmet om attacken på skolan Kronan. Situationen på plats var kaotisk i
inledningskedet. Många barn och föräldrar befann sig på skolan.”
(Dagens Nyheter, 2015)

Ett annat exempel på där överflödig information kunde identifieras, som även har behandlats
tidigare i den här analysen i den schematiska strukturen är när skribenten på Dagens Nyheter
hänvisar till en intervjufråga som gäller påståenden som säger att gärningsmannen ska ha haft ett
högerextremt motiv:
“Han påstås ha haft högerextrema sympatier, vilken betydelse har det? (Dagens Nyheter, 2015)

Informationen kan ses som överflödig då det var vid ett tidigt skede i händelsen då frågan
ställdes. Varifrån kommer i så fall detta påstående, hur har det nått skribenten, och på vilket vis
är det relevant? Detta kan mycket väl vara en del av en annan diskurs, nämligen om etniska
svenskars våld mot de som är av invandrarbakgrund. Det visade sig dock att dessa påståenden
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och spekulationer stämde i efterhand då gärningsmannen hade högerextrema motiv bakom
attacken.
När det kommer till ordval som skribenten har gjort i den här nyhetsartikeln kan det identifieras
en framtoning i både rubrik och brödtext att det har skett en “attack” på en skola. Valet av ordet
“attack” i Dagens Nyheter i kontrast till Fria Tiders “dådet” kan kommunicera ett mer
dramatiskt intryck av händelsen då en attack är ett ord som används i många andra
nyhetsberättelser om krig, konflikter och terrorism, men som i det här fallet äger rum i vårt
demokratiska samhälle, vilket gör det hela än mer dramatiskt när det nu sker en attack på svensk
mark i kontrast till konflikt- och krigsdrabbade områden där det här ordet förekommer mer
frekvent i nyhetsbevakningen:
“Gärningsmannen har gått till attack mot en 17-åring pojke samt en 15-årig pojke. Båda har blivit attackerade när
mannen knackade på respektives offers klassrum”. (Dagens Nyheter, 2015)

5. Analys och diskussion
Det bör tilläggas att bägge artiklarna tillhörande första caset skrevs i samband med att polisen
offentliggjorde stora delar av utredningen, närmare bestämt den 7:e september vilket var ungefär
en månad efter att dådet ägt rum. Bägge medierna har i en uppsjö olika artiklar behandlat Ikeadådet sedan den 10:e augusti när första skriverierna gjordes, dock har Fria Tider och Dagens
Nyheter behandlat ämnet olika mycket (efter en internsökning på respektive mediums hemsida:
FT publicerade 33 artiklar medan DN publicerade 22, se illustration nedanför). I det andra caset
- Skolattacken i Trollhättan utspelar sig de analyserade nyhetsartiklarna på samma dag som
attacken utfördes och får således en annan framtoning då mindre uppgifter framkommit om
händelsen i kontrast till det första caset. Även i det här caset skiljer sig nyhetsrapporteringen i
antalet artiklar mellan de båda nyhetsmedierna. I Fria Tiders rapportering förekommer endast
åtta artiklar relaterat till skolattacken i Trollhättan medans i Dagens Nyheter kunde vi finna 49
artiklar i samma ämne (Se illustration nedanför).
5.1 Gestaltningsteorin
I denna kvalitativa innehållsanalys har det kunnat identifierats en hel del moment som kan
hänvisas till gestalningsteorin. Här undersöks och diskuteras om uttryck av de identifierade
diskurserna beror på medvetna eller omedvetna redaktionella val. Vad för likheter respektive
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skillnader kan identifieras i hur Fria Tider gestaltar de utvalda casen i kontrast till Dagens
Nyheter. Som tidigare nämnt så rapporterades det olika frekvent mellan de båda casen.

Illustration 3. Sammanställning av det samlade antalet artiklar som behandlar knivdådet i Västerås på Fria
Tider respektive Dagens Nyheter. Hämtade den 29 juni från friatider.se samt dn.se.
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Illustration 4. Sammanställning av det samlade antalet artiklar som behandlar skolattacken i Trollhättan på
Fria Tider respektive Dagens Nyheter. Hämtade den 29 juni från friatider.se samt dn.se.

Då Fria Tider verkar ha tillsatt mer resurser på det första caset som stärker en antiinvandringsdiskurs med tanke på att förövaren var en asylsökande man som precis hade fått
avslag på sin ansökan. Det sker en gestaltning av mannen som benämns som “gärningsmannen”,
dessutom tillskrivs han kategorin “eritrean” tillsammans med 23-åringen som får rollen som hans
“landsman” (Fria Tider, 2015). Detta kan relateras till sakfrågor som är en av de tre
definitionerna av gestaltningar som nämns tidigare i det teoretiska ramverket som säger att
forskarna vanligtvis delar in gestalningsforskningen i politik, sakfrågor och generella gestalningar
(Shehata, 2015) Sakfrågan i det här fallet är att Fria Tider lägger fram mycket information
relaterat till invandring och det faktum att 36-åringen och 23-åringen bodde på samma
asylboende. Den här analysens resultat visar att skribenten kan komma med obekräftade
påståenden och en hel del värdeladdade ord som “eritrean”, “landsman” och “det bestialiska
dubbelmordet” vilket kan mycket väl tyda på en vilja att röra upp känslor eller förespråka en viss
politisk diskurs.
När det sedan kommer till Dagens Nyheters rapportering av det första caset kan vi se en helt
annan framtoning då det redan i rubriken sker en mer förlåtande framtoning av händelsen: “Den
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misstänkte förklarar Ikea-dådet”. Den här nyhetsartikeln fokuserar nästan bara på förhöret som
polisen har gjort med den misstänkte 36-åringen, och det sker även här en gestaltning av
gärningsmannen som presenteras som ett offer för Migrationsverkets avvisningsbeslut. Här sker
gestaltningar av sakfrågor då det redogörs för 36-åringens tidigare erfarenheter som säger att han
redan hade uppehållstillstånd i Italien dit han hade flytt från Eritrea. En stor skillnad mellan de
båda nyhetsartiklarna är när skribenten hänvisar till händelsen som att gärningsmannen “tappade
kontrollen” med avvisningsbeslutet som den avgörande faktorn. Skribenten i Dagens Nyheter får
rollen som någon form av motpol till Fria Tiders artikel där man får den misstänkte 36-åringens
perspektiv.
När det gällde det andra caset kunde det också identifieras en hel del gestalningar. I Fria Tiders
artikel fanns redan i rubrik och ingress en vilja från skribenten att betona faktumet att det var en
svensk man som begått attacken och är till skillnad från Dagens Nyheter noga med att lyfta fram
gärningsmannens roll före offren. Fokus ligger på gärningsmannen och hans nationalitet samt
ålder och uppgifter om att skolan ska ha haft en stor andel elever med utländsk härkomst.
Nyhetsartikeln lägger fram ett antal som i den här uppsatsen har benämnts sidohistorier, där
skribenten sällan anger källor och inte låter källorna uttala sig utan verkar fungera som någon
form av argument för läsaren att koppla till högerpopulistiska diskurser. Det här kan relateras till
Entmans (1993) tolkning av gestaltningar i politiska sammanhang som menar att i
nyhetsrapporterandet läggs fokus på utvalda aspekter av verkligheten, medans de döljer andra,
och detta resulterar i olika uppfattningar av omvärlden från nyhetsläsare.
5.2 Diskurs
Nyhetsdiskurser som har kunnat identifierats i dessa fyra nyhetsartiklar kan alla relateras till
Norman Faircloughs tredje definition av diskurser som han kallar diskurs som social praktik
(Fairclough, 2010) vilken behandlar text i relation till yttre faktorer. I den här kvalitativa
innehållsanalysen som är utförd med hjälp av en kritisk diskursanalys har vi som forskare under
hela processen haft så kallade sociokulturella kontextualiseringar i åtanke vid analys av respektive
nyhetsartiklar. Både makro-och mikroanalysen har genomförts med frågan om vad för
ideologiska processer som förekommer och vad i texten som uttrycker detta (Berglez, 2011).
I de båda casen syns nyhetsdiskurser som skiljer sig från varandra då Fria Tider ofta följer en
högerpopulistisk nyhetsdiskurs där fokus ligger på kriminalitet, skattefrågor, invandring och
nationalitet vilket skapar en antagonistisk framtoning hos detta nyhetsmedie då olika aktörer
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målas upp som motståndare eller exkluderade från varandra. Om de båda casen ställs mot
varandra syns en tydlig motpolsdiskurs i det första caset med knivdådet i Västerås där
gärningsmannen framstår som en hänsynslös galning som löpte amok inne på möbelvaruhuset,
medans Dagens Nyheters framtoning ger en mer förklarande ton och menar att gärningsmannen
tappade kontrollen med avvisningsbeslutet som orsakande faktor.
I det andra caset skolattacken i Trollhättan behandlas gärningsmannen annorlunda och det
betonas ofta i artikeln att han är svensk och uppväxt i Trollhättan samt att skolan hade en stor
andel elever med utländsk härkomst. Detta skapar en form av konfliktdiskurs då en svensk man
har bragts om livet för sina högerextrema åsikter, något som skribenten hänvisar till som
invandringskritiska åsikter. I Dagens Nyheters rapportering om skolattacken i Trollhättan ger
nyhetsdiskursen snarare ett sken av att det har skett en “attack” och spekulativa frågor från
skribenten om ett förmodat högerextremt motiv stärker diskursen ytterligare att en svensk
gärningsman ses nästan direkt i nyhetsrapporteringen som en högerextrem individ. Diskursen är
tydligare i det första fallet då skribenterna står som motpol mot varandra medans det andra caset
syns tydligare journalistiska värderingar i Dagens Nyheters artikel. En mer distanserad
framtoning till händelsen sker i Fria Tiders rapportering då det redogörs för många händelser vid
sidan av attacken, någonting som vi har hänvisat till som sidohistorier genom analysen.
5.3 Sammanfattning
I både Fria Tiders såväl som i Dagens Nyheters rapportering om knivdådet på Ikea och
skolattacken i Trollhättan så återfinns gestaltningar och diskurser. Det vi kan se är att Fria Tider
driver en invandringskritisk diskurs. Fria Tider försöker uppmärksamma de negativa aspekterna
av invandring i båda casen. Dagens Nyheters artiklar är mer objektiva, dock driver de i båda
casen en slags motpolsdiskurs. I första caset är tonen förlåtande för dådet och gärningsmannen
får en offerroll. Vår slutsats är att Dagens Nyheter i egenskap av större och mer inflytelserikt
medium vill ge en positiv bild av invandrare, när Fria Tider istället vill demonisera. Om Dagens
Nyheter aldrig nämnt att gärningsmannen i case 1 var asylsökande, medan Fria Tider ändå gjorde
det, så hade polariseringen mellan medierna möjligen eskalerat. På samma sätt försöker Fria
Tider i case 2 skylla dådet på omständigheterna snarare än gärningsmannen. Just därför tror vi att
Dagens Nyheter medvetet driver en positiv, snarare än neutral, diskurs som svar på Fria Tiders
invandringskritiska diskurs. Hos bägge medium är dessa gestaltningar troligen medvetna.
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6. Slutsats och framtida forskning
6.1 Resultat i förhållande till tidigare forskning
Här kommer resultaten från den kvalitativa innehållsanalysen diskuteras i relation till den tidigare
forskningen. Vårt syfte med den här uppsatsen har varit att undersöka skillnader i
nyhetsrapporteringen på högerpopulistiska nyhetsmedier i kontrast med de mer traditionella
medierna. Fria Tider har i den här uppsatsen representerat högerpopulistiska nyhetsmedier och
nyhetsdiskursen som förekommer. Dagens Nyheter har fått stå som motpol i egenskap av ett
stort, mer mainstreambaserat medium som når ut till en större publik, vars politiska intresse inte
är lika tydligt men som i motsats till Fria Tider snarare befinner sig strax till vänster om mitten på
den politiska skalan.
Detta har vi med den här analysen försökt besvara med vår frågeställning: Hur gestaltar Dagens
Nyheter och Fria Tider knivdådet på IKEA i Västerås respektive skolattacken på Kronans skola i
Trollhättan?
6.1.2 Populism
Fria Tiders nyhetsrapportering kan relateras till Jagers och Walgraves (2007) tredje definition av
populism som de kallar nyhögerpopulism. Frågor som prioriteras inom nyhögerpopulistisk politik är:
invandringsfrågor, skattefrågor, nationalism och kriminalitet (Jagers & Walgrave, 2007). Genom
den kvalitativa innehållsanalysen har det identifierats ett antal stycken då dessa frågor framgår i
diskursen. Ett av dessa frågor inom högerpopulism ser vi i analys av det första caset då
nationalitet är något som ofta framkommer i Fria Tiders nyhetsartiklar gällande de båda
händelserna:
“Den 23-årige eritrean som ursprungligen häktades tillsammans med 36-åringen berättar att han slog följe med den senare
när han var på väg till Skatteverket för att hämta dokument. Han hade just fått permanent uppehållstillstånd och bodde på
samma asylboende som gärningsmannen.”
(Fria Tider, 2015).

Det här stycket visar på en sorts “vi mot dem”-diskurs där gärningsmännen delas in i kategorin
“eritrean”, något som kan hänvisas till antagonism som nämns i den tidigare forskningen som
“delar upp samhällsdebatten i två olika läger” (Stavrakakis & Katsambekis, 2014). Ett annat
exempel på ett stycke som uttrycker Jagers & Walgraves (2007) nyhögerpopulism är från det
andra caset där nationalitet på gärningsmannen framgår tydligt redan i ingressen:
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“Svensk man, 21, sköts till döds av polis efter att ha attackerat flera personer med svärd på Kronans skola i Trollhättan”
(Fria Tider, 2015)

Fokus hos Fria Tider ligger på typiska högerpopulistiska frågor som skatt, invandring,
kriminalitet och verkar ge implicit kritik mot den rådande politiken med speciellt fokus på
invandring som den bidragande faktorn till problem i samhället. Populismen riktar sig i grunden
till folket men nyhögerpopulismen har fått en snarare elitistisk framtoning som riktar kritik mot
det rådande etablissemanget då det beskylls för att vara korrupt och det behövs en nystart inom
politiken där folket ej ses som aktiva medborgare utan passiva väljare. Även kvaliteten på
innehållet och hur det har utförts har diskuterats tidigare i den här studien, språket är väldigt
känsloladdat och kan mycket väl vara en strategi för att väcka känslor hos läsarna. I bägge fallen
så verkar Fria Tider söka efter detaljer i berättelsen, som på något vis kan gynna deras
populistiska agenda, snarare än att rapportera objektivt om fallen. Genom att skylla på etnicitet
och invandring så försöker man besvara svåra frågor med enkla svar.
6.1.3 Populism och journalistik
Art (2010) menar i sin forskning av högerpopulism att majoriteten av de som röstar på ett
högerpopulistiskt parti har i genomsnitt lägre utbildningsnivå. Därav menar Art (2010) är
sensationsinriktad journalistik ett viktigt område att undersöka vid analys av populistiska
nyhetsmedier. Olika personer har olika förutsättningar för att läsa, tyda och tolka nyhetstexter.
Det kan röra sig om verktyg i form av erfarenhet såväl som inlärd kunskap, huvudsaken är
förståelsen för innehållet. Just sensationsjournalistik bör därför tas med en nypa salt då
mediumet som ger ut materialet drivs av vinstintresse då de är beroende av annonsintäkter.
I analys av Fria Tider och Dagens Nyheters rapportering av de båda casen kan det relateras till
Anderssons (2010) forskning om populism och journalistik som menar att journalistik ofta
missuppfattas att vara vinklad då skribenten försöker vara så faktabaserad som möjligt medans
populistisk nyhetsrapportering snarare baseras på att skapa motsättningar mellan “folket” och
“eliten” (Andersson, 2010). I Fria Tiders nyhetsrapportering ser vi exempel på denna
antagonistiska framtoning då skribenten ofta målar upp en bild av aktörerna i artikeln som
motpoler till varandra och det sker även en “exkluderande” (Jagers & Walgrave, 2007) bild av
folket då “svenskar” skiljs från “invandrare”, vilket visar på tydliga högerpopulistiska diskurser
om invandring och asylpolitik.
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6.1.4 Alternativmedia
Fria Tider faller in under vad Atton (2002) definierar som del av en oppositionell kultur då denna
ämnar att ersätta den rådande hegemonin, då det ofta lyfts fram information som skadar tilliten
till traditionella medier. Detta högerpopulistiska nyhetsmedie faller även in under kategorin som
“kritiskt medie” som innebär att de förser med kritiskt innehåll och har ofta en politisk agenda
bakom sitt innehåll (Sandoval & Fuchs, 2009). Fria Tider följer en ekonomisk modell som
förlitar sig på annonsintäkter och prenumerationsavgifter, men de förser samtidigt med innehåll
som kritiserar det rådande etablissemanget och den traditionella journalistiken. Meyers (2008)
forskning tyder på att alternativa nyhetsmedier och dess läsare förstärker en kollektiv världsbild.
Analys av dessa nyhetsartiklar har visat på ett på ett personligt språkbruk samt en chans att
interagera med varandra i kommentarsfält med många laddade värdeord något som Kenix
(2009) menar är vanligt på politiska nyhetsbloggar.
Alternativmedia är på vissa sätt ett sunt inslag i läsarkretsarna, man erbjuds ett annorlunda
synsätt och får chansen att vidga sina vyer. Nackdelarna blir slutna, självbejakande, politiska
kollektiv. Framförallt skapas en invandringskritisk mentalitet hos läsarna, alla problem i samhället
vill man kunna härleda till icke-europeisk invandring. Personer av annat ursprung generaliseras i
Fria Tiders artiklar, fråntas sina identiteter för att representera en bild av invandrare som bara
högerpopulister menar är korrekt.

6.1.5 Traditionell journalistik
Det har kunnat identifierats mycket diskurser och innehåll i dessa nyhetsartiklar som ger uttryck
för både ideologiska och vad som framstår en aning personliga vinklingar i vissa fall. I det första
caset hänvisas det i Fria Tider till många obekräftade uppgifter i form av anonyma vittnen som
var på plats. Samtidigt sker det i Dagens Nyheter en rapportering som inte heller kan ses som
fullständigt objektiv då skribenten tycks nästan ge en roll till gärningsmannen som ett offer för
avvisningsbeslutet och dådet får en förklaring då gärningsmannen påstår sig inte minnas vad som
hände och “tappa kontrollen” (Dagens Nyheter, 2015). Dock framgår uppgifter om den 23-årige
mannen att han inte var inblandad i händelsen som sedan visade sig stämma, medans han ses
som en medbrottsling i Fria Tiders rapportering med den enkla anledningen att han också var
eritrean och “bodde på samma asylboende som gärningsmannen” (Fria Tider, 2015). I det andra
caset sker inte en lika subjektiv nyhetsbevakning av händelsen, dock verkar de båda
nyhetsmedierna fokusera på olika saker då Dagens Nyheters fokus ligger på offren och deras
tillstånd samt spekulation om att attacken skulle ha ett högerextremt motiv. I Fria Tiders
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rapportering ligger snarare fokus på gärningsmannen och en hel del händelser vid sidan av
händelsen vilket gör att artikeln inte följer en röd tråd som en nyhetsartikel bör göra.
Deuzes (2005) fem ideologiska stadgar som definierar vad som anses vara journalistik är
intressanta för den här komparativa studien. Journalisters egen uppfattning av sin yrkesroll som
gör allmännytta, tar etiska beslut samt att de måste rapportera om verklighetsförankrade aktuella
ämnen, kan krocka med vad allmänheten menar är objektiv och aktuell nyhetsrapportering, vilket
används frekvent av högerpopulistiska nyhetsmedier då de säger sig skriva om ämnen som berör
“folket” (Deuze, 2005).
Singer (2004) menar i sin forskning om journalistik att journalistyrket har förändrats i samband
med digitaliseringen av samhället och därmed har nyhetsmedier konvergerat; vilket innebär att
aktörer innehåll och teknologi går samman. Idag ska en journalist kunna mer än bara skriftlig
nyhetsrapportering då det ingår både att fotografera, researcha eller redigering beroende på
arbetsgivare (Singer, 2004). Den här förändringen av branschen kan också vara en bidragande
faktor till högerpopulistiska nyhetsmediers framväxt, då färre journalister anställs och det sker en
deprofessionalisering av yrket samtidigt som alternativmedier kritiserar den traditionella
journalistiken för att mörka information när det i själva verket kan vara en fråga om journalistens
allt mindre roll i samhället.
Att se politiska tendenser i ett nyhetsmedie är ingenting nytt i ett europeiskt kontext då Europa
har en tradition av partipress (Nygren, 2015). Vad vi ser i den här analysen av dessa nyhetsmedier
verkar nästan ur ett journalistiskt perspektiv vara en tillbakagång till den mer politiskt laddade
nyhetsrapporteringen som vi har haft tidigare i historien. Det är även värt att nämna att
kvaliteten på det skrivna innehållet håller inte alltid journalistisk standard, detta kan givetvis bero
på många olika orsaker så som, brist på resurser och kunskaper inom journalistik.
6.2 Slutsats
Vår studie visar att traditionella nyhetsmedier och högerpopulistisk alternativmedia för olika
diskurser och gestaltar olika, trots rapportering om samma ämnen, vilket bidrar till en tydlig
polarisering av medieklimatet. Bidragande faktorer till den här polariseringen kan mycket väl
bero på oviljan eller problematiken från traditionella medier med att rapportera om känsliga
ämnen som invandring och kriminalitet. Journalister har ett antal pressetiska riktlinjer att följa
vilket kan misstas för att journalisten mörkar information, vilket spär på den konspiratoriska
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mentaliteten i högerpopulistiska nyhetsmedier. Därför menar vi med den här studien att det
behövs mer debatt. Samhället måste bli mer delaktigt i kontroversiella frågor som invandring,
detta för att minska det i media polariserade klimatet mellan vad som anses vara det rådande
politiskt korrekta synsättet samt det mer högervridna kritiska. Vikten av objektiva medier är
särskilt viktig, även om en mindre krets av alternativa medier alltid kommer att driva frågor
framåt, från den inre kretsen ut till det offentliga. Dessutom skulle alternativmedia spela en mer
betydande roll om större vikt lades vid professionalism. Framförallt skulle medierna framstå som
mer legitima, behandla seriösare ämnen, bättre språk och större genomslagskraft.
6.3 Framtida forskning
För ytterligare forskning inom det här ämnet skulle det behövas större insyn i dessa
nyhetsmediers arbetsprocesser och i vilken omfattning som det högerpopulistiska
nyhetsrapporterandet sker. Detta skulle kunna vara en möjlighet med hjälp av en triangulering av
metoder då kvantitativ innehållsanalys kan bekräfta nyhetsurvalet och hur mycket som dessa
nyhetsmedier rapporterar om ett valt ämne, medans en personlig intervju med ett antal
nyckelpersoner inom ett högerpopulistiskt nyhetsmedie skulle kunna ge större insikt i
medielogiken bakom gestaltningarna som sker i dessa medier samt en av de stora frågorna som
den här uppsatsen inte kunde svara på, är de redaktionella valen medvetna eller omedvetna. Vi
anser att den här uppsatsen kan vara en bra start på mer utbredd forskning om högerpopulistiska
nyhetsmedier, både i deras utförande samt omfattning.

7. Implikationer för framtiden och samhälle/yrkesliv
Vad kan högerpopulistiska nyhetsmedier få för implikationer för framtiden? Det finns en risk att
medieklimatet polariseras ännu mera och dessa nyhetsmedier vinner mark i samhällsdebatten och
i slutändan den rådande politiken. Ett högerpopulistiskt parti vid makten skulle kunna resultera i
många olika förändringar. En restriktivare invandringspolitik och en mer elitistisk samt
nationalistisk världsbild där samhället ses som en monoton massa som är uppdelad i olika
kategorier där det finns en risk att invandrare och arbetslösa ses som utanför det här samhället,
mycket likt vad som har redan skett i Danmark och Polen där högerpopulistiska partier styr
mycket av dagordningen.
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Bilagor
1. Analysschema

Kritisk diskursanalys

Analysschema Nyhetsdiskurs

-

Redogörelse för rapporteringens huvudsakliga innehåll och kartläggning av de
eventuella bilder och faktarutor som kompletterar artikeln

-

Nyhetstextens tematiska (makro)

-

Nyhetstextens schematiska struktur (makro)

-

Mikroorienterad analys av nyhetstexten

-

Sociokulturella kontextualiseringar

Första momentet - Redogörelse för rapporteringens huvudsakliga innehåll
-

Vad handlar texten om?

-

Vilka visuella element förekommer och hur kompletterar de artikelns budskap?

-

Vad för teman dominerar texten och bilderna?

-

Är visuella element som form och layout viktiga för mediet?

I det första momentet ställer vi oss frågan: Vad handlar texten om och vilka visuella element
förekommer för att komplettera artikelns budskap? Här undersöker vi vilken funktion bilder har
i relation till texten samt vad för budskap bilderna förmedlar. I den här kvalitativa analysen tror
vi att det här momentet är bra för att undersöka vad för teman som dominerar de utvalda
nyhetsartiklarna och blogginläggen samt att tjänar till att undersöka till hur stor grad våra utvalda
nyhetsbloggar och nyhetsmedier har tänkt på de visuella elementen och deras påverkan på
läsarna.
Här ställer vi oss frågan: vad handlar texten om och vilka visuella element förekommer för att att
komplettera artikelns budskap?
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Andra momentet (Makro) - Nyhetstextens tematiska struktur
- Hur ser textens hierarkiska struktur ut?
- Vad för huvudteman kan vi se i denna text?
- Vad för sekundära teman kan vi se i denna text?
I det andra momentet i analysschemat ställer vi oss frågan: hur ser textens tematiska struktur, det
vill säga hur är textens hierarkiska struktur och vad för huvudteman i ingress och rubrik kan
identifieras samt vad för sekundära teman i textens brödtext kan identifieras?
Textens tematiska struktur innebär i praktiken dess hierakiska karaktär (Bergström & Boréus,
2012). Här undersöker vi hur ämnen samt händelser som förekommer i texten organiseras i form
av huvudteman som förekommer i rubrik och ingress samt sekundära teman som uppenbarar sig
i brödtexten, en så kallad tematisk hierarki (Bergström & Boréus, 2012). I det här momentet kan
vi eventuellt finna olika tematiska strukturer som våra utvalda nyhetsartiklar samt blogginlägg
följer i deras nyhetsdiskurs.
Tredje momentet (Makro) - Nyhetstextens schematiska struktur
- Vad förmedlas i rubriker och ingress?
- Vilka aktörer förekommer i texten och vad representerar de aktuella aktörerna (en institution,
organisation, nationalstat, företag eller sig själva?)
- Vilken historisk bakgrund till händelsen redogörs det för och utifrån vilka aktörers
handlingar/kommentarer?
- Vad för slags resonemang kring konsekvenser och orsak/verkan förekommer utifrån särskilda
aktörers verbala kommentarer inklusive journalisten själv?
- Vem eller vad riktas aktörernas kommentarer till/mot?
- Vem tillåts sammanfatta och/eller dra de huvusakliga slutsatserna kring den aktuella händelsen?

I det tredje momentet undersöker vi textens schematiska struktur, vilket innebär enligt Berglez,
(2012) 1) Vad förmedlas i rubriker och ingress? 2) Vilka aktörer förekommer i texten och vad
representerar de aktuella aktörerna (en institution, organisation, nationalstat, företag eller sig
själva?) 3) Vilken historisk bakgrund till händelsen redogörs det för och utifrån vilka aktörers
handlingar/kommentarer? 4) Vad för slags resonemang kring konsekvenser och orsak/verkan
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förekommer utifrån särskilda aktörers verbala kommentarer inklusive journalisten själv? 5) Vem
eller vad riktas aktörernas kommentarer till/mot? 6) Vem tillåts sammanfatta och/eller dra de
huvusakliga slutsatserna kring den aktuella händelsen?
(Berglez, 2012).
Fjärde momentet - Mikroanalys av nyhetstext
- Hur struktureras händelsen?
- Följer den en lokal samt global koherens?
- Hur ser relationen ut mellan texten som helhet och dess delar samt hur involveras
nyhetskonsumenternas förförståelse?
- Finns det överflödig eller irrelevant information i texten?
- Vad för lexikal stil har texten? Vad för ordval görs hos de olika aktörerna samt skribenten?

Med resultat från de tre tidigare momenten i åtanke undersöker vi i det fjärde och sista
momentet textens mikrostruktur som innebär att vi undersöker hur händelsen konstrueras och
huruvida den följer en lokal samt global koherens. Relationen mellan texten och dess delar samt
hur involveras nyhetskonsumenternas förförståelse om den aktuella händelsen. Finns det
överflödig eller irrelevant information som texten hade klarat sig utan och hur ser i så fall denna
ut? I det här momentet undersöker vi även textens lexikala stil vilket innebär att vi undersöker
ordval hos de olika aktörerna och den aktuella skribenten/journalisten. Här undersöker vi även
om en speciell händelse, företeelse eller person beskrivits med vissa ord och här kommer vi även
att resonera kring om andra ord hade kunnat väljas.
Illustrationer
1. Rubriker och bildspel på friatider.se samt dn.se från det första caset
2. Rubriker och bilder på friatider.se samt dn.se från det andra caset
3. Sammanställning av antalet artiklar som behandlat det första caset
4. Sammanställning av antalet artiklar som behandlat det andra caset
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