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Abstract 

I vår studie har vi undersökt hur journalister gestaltar tre amerikanska skolskjutningar i svensk 

och amerikansk press. Skolskjutningarna ägde rum på Columbine High School, Virginia Tech 

och Sandy Hook Elementary School. 

Vi har analyserat sammanlagt 91 texter publicerade i Aftonbladet, Dagens Nyheter och New 

York Times. Teorierna vi har valt till vår studie är gestaltningsteori, media events och 

moralpanik. Kvantitativt har vi undersökt hur journalisterna valt att gestalta gärningsmännen 

och vilka som fått komma till tals i artiklarna. Kvalitativt har vi närstuderat 12 texter med 

fokus på skillnaderna mellan de svenska och amerikanska journalisternas gestaltning.  

Slutsatserna vi kan dra från vår studie är att rapporteringen skiljer sig åt mellan svenska 

Dagens Nyheter och amerikanska New York Times. De amerikanska journalisterna har större 

benägenhet att gestalta överlevande i skolskjutningar som “hjältar” och gärningsmännen som 

“onda personer”. De svenska journalisterna dramatiserar händelserna med fokus på sorg och 

tragedi. Både de svenska och amerikanska journalisterna väljer att gestalta gärningsmännen 

som unika individer.  

Nyckelord: Columbine, Gestaltning, Gärningsmän, Offer, Sandy Hook, Skolskjutningar, 

Virginia Tech. 
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Skolskjutningar – En galnings verk?  

Journalisternas uppgift är att göra en händelse levande och ge möjligheter att sätta in läsarna i 

olika situationer. När en skolskjutning inträffar blir journalisterna tvungna att avbryta den 

vanliga nyhetsrapporteringen och allt fokus ligger på att gestalta händelsen. I 

kandidatuppsatsen ”There was something off about him” – En studie om svenska och 

amerikanska journalisters gestaltning av skolskjutningarna vid Columbine, Virginia Tech och 

Sandy Hook undersöker Madeleine Longo och Victoria Petersson hur journalister gestaltar 

gärningsmän och offer vid en skolskjutning.  

Hur journalister gestaltar de olika aktörerna i en skolskjutning har påverkan på hur läsarna uppfattar 

händelsen. Ordval, känslouttryck, intervjuer med de drabbade och tonen i artikeln kan bidra till 

läsarens associationer. I studien har författarna undersökt vilka som får komma till tals i 91 artiklar i 

tidningarna Dagens Nyheter, Aftonbladet och New York Times. Tolv av dessa artiklar har tolkats 

kvalitativt, där författarna analyserat hur de svenska och amerikanska journalisterna gestaltar 

gärningsmännen och offren.  

I boken ”Guys and guns amok” presenterar Douglas Kellner olika aspekter av skolskjutningar 

med fokus på hur medier agerar när denna typ av nyhetshändelse inträffar. Han för 

resonemang kring hur gärningsmännen gestaltas och kopplingen mellan maskulinitet och 

våld. Forskningen kring gestaltniningsteorin som Robert Entman, Jörg Matthes och Lynn 

Pellicano presenterar har i uppsatsen visat sig ha tyngd, då journalisternas gestaltning av 

skolskjutningarna speglar olika aspekter av verkligheten.  

Analysen av gestaltningarna visar att de amerikanska journalisterna har en tendens att gestalta 

de överlevande som ”hjältar”, medan de svenska journalisterna fokuserar på att belysa 

tragediaspekten. Både de svenska och amerikanska journalisterna gestaltar gärningsmännen 

som ”onda personer” och helt unika individer. Den nya kunskapen är betydelsefull, eftersom 

den visar att det finns skillnader mellan svenska och amerikanska journalisters sätt att måla 

upp bilden av händelsen, gärningsmännen och offren. Det är något som är givande för 

journalister som med hjälp av språket kan påverka på så olika sätt. 
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1. Inledning 

En tidig fredagsmorgon strax innan jul går en maskerad 20-årig man, beväpnad med 

automatvapen, in på för- och lågstadieskolan Sandy Hook Elementary i Newtown. Strax 

efteråt hörs skott och skrik i korridorerna. 100-120 skott avslossas inom bara några minuter. 

20 barn i åldrarna sex till sju år och sex lärare skjuts ihjäl. 

När något så omfattande som en skolskjutning inträffar måste journalisterna avbryta den 

vanliga nyhetsrapporteringen och fokusera på att förmedla vad som har inträffat för läsarna. 

Hur journalister kan, med bara några ord, få oss läsare att uppfatta en händelse på olika sätt är 

intressant att undersöka. Därför har vi valt att studera hur tre skolskjutningar gestaltas av 

svenska och amerikanska journalister. 

De tre skolskjutningarna ägde rum på Columbine High School, Virginia Tech och Sandy 

Hook Elementary School i USA. Vi analyserar artiklar i kvällstidningen Aftonbladet och 

dagstidningarna Dagens Nyheter och New York Times. Vi är nyfikna på att se om det finns 

kulturella skillnader mellan Sverige och USA vad gäller sättet att rapportera om dessa 

händelser. Vi undersöker hur de svenska och amerikanska journalisterna väljer att gestalta 

gärningsmännen, offren och vilka de låter komma till tals i texterna. 

1.1 Syfte 

Vår studie är relevant för framtida journalister och för vår kunskap om journalistik. Det är av 

intresse att se hur journalister rapporterar om dessa händelser. Vi undersöker hur 

journalisterna väljer att uttrycka sig i texterna som helhet och valet av specifika ord som kan 

påverkar läsarens associationer. Vad som är intressant i vår studie är hur och varför 

journalisterna väljer att betona enskilda egenskaper hos gärningsmännen och offren. 

1.2 Frågeställningar 

Dessa frågor specificerar vår studie och när vi analyserar artiklarna hjälper de oss att få en 

helhetsbild av hur rapporteringen i svenska Dagens Nyheter, Aftonbladet och amerikanska 

New York Times ser ut.  
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Hur gestaltas skolskjutningarna i svenska Dagens Nyheter och Aftonbladet respektive 

amerikanska New York Times? 

a) Vilka personer får utrymme i texterna? 

b) Hur gestaltas gärningsmännen i Dagens Nyheter respektive New York Times? 

c) Hur gestaltas offren i Dagens Nyheter respektive New York Times? 

1.3 Definition av gestaltning  

Vi har utgått från Robert Entmans (1993) definition av gestaltning när vi har utfört vår studie. 

Han definierar gestaltning som: 

”To frame is to select some aspects of a perceived reality and make them more 

salient in a communicating text, in such a way as to promote a particular 

problem definition, causal interpretation, moral evaluation, and/or treatment 

recommendation for the item described” [Entman 1993:51-58].  

Gestaltningar formas genom val av ord, fakta, perspektiv, källor och betoningar (Strömbäck 

2009:121). I vår studie tillämpar vi gestaltning, då vi undersöker vilka aspekter som 

journalisterna väljer att presentera för läsaren i de artiklar vi analyserar. Vi är intresserade av 

gärningsmän/offer-gestaltningar.  

1.4 Disposition 

I första kapitlet introduceras frågeställningarna och syftet med vår studie. Vi definierar även 

innebörden av gestaltning. I kapitel två förklaras bakgrunden till skolskjutningarna, 

vapenlagarna i USA och Sverige samt globalisering och mediesystem. Kapitel tre innehåller 

tidigare forskning och de teorier vi valt för att återkoppla till vår insamlade empiri och analys. 

I kapitel fyra förklarar vi hur vi samlat in material och vilka metoder vi använt för att utföra 

studien. Kapitel fem innehåller analys av vår insamlade empiri. Kapitlet är uppdelat så att den 

kvantitativa analysen presenteras först och därefter analyseras den kvalitativa studien. Kapitel 

sex innehåller våra slutsatser. Avslutningsvis i kapitel sju diskuterar vi tankar kring uppsatsen 

och de slutsatser vi dragit.  
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2. Bakgrund 

2.1 Columbine High School 

Den 20 april 1999 i staden Littleton i Colorado gick 18-årige Eric Harris och 17-årige Dylan 

Klebold in på gymnasieskolan Columbine High School, beväpnade med två hagelgevär, ett 

halvautomatiskt gevär och en pistol, och sköt hjäl 12 gymnasieelever och en lärare. Efter 

massakern begick båda gärningsmännen självmord genom att skjuta sig själva med vapnen de 

bar. Ytterligare 24 elever blev skadade. 

Skjutningarna på Columbine High School satte igång stora debatter i USA. Det diskuterades i 

medier om våldsamma datorspel och filmer, mobbning eller subkulturer var motiv och orsaker 

till skjutningen. Det blev också en diskussion om användandet av antidepressiva läkemedel, 

då Eric Harris hade spår av det i blodet vid sin död (Cullen 2009:145). 

Efter Columbinemassakern ökade flera skolor i USA säkerheten för att hindra att vapen togs 

med i skolor. Att gå igenom metalldetektorer, få sina ryggsäckar genomsökta och mötas av 

säkerhetsvakter i skolorna blev vardag för eleverna. Detta har kallats ”the columbine effect”. 

Efter att polisen fått mycket kritik för att det tog lång tid innan ingripandet under massakern 

ändrade de taktik för att vara förberedda om en liknande situation skulle uppstå (Bondesson 

2009-04-20, DN).   

2.2 Virginia Tech 

Den 16 april 2007 i Blacksburg, Virginia, inträffade den värsta skolskjutningen i amerikansk 

historia på universitet Virginia Tech. Den 23-årige sydkoreanske studenten Cho Seung-Hui 

sköt ihjäl 32 personer. Han skadade ytterligare 23 personer innan han tog sitt eget liv. 

Seung-Hui skickade in ett 1 800 ord långt manifest till den amerikanska TV-kanalen NBC, 

där han sa att han ville dö som Jesus. Han skickade även in bilder på sig själv, poserande med 

vapen. Seung-Hui hade diagnostiserats med ångestsyndrom och innan attackerna blev han 

anklagad för att ha förföljt två kvinnliga studenter. 
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Efterdyningarna av skjutningen på Virginia Tech ledde till debatter om vapenvåld, 

vapenlagar, behandlingen av psykiskt sjuka personer och journalistisk pressetik. Skjutningen 

på Virginia Tech fick konsekvensen att en skärpning av vapenlagen trädde i kraft, den första 

på över 13 år (Ramnewall & Seretis 2007-04-16, Expressen). 

2.3 Sandy Hook 

Den 14 december 2012 i Newtown, Connecticut, inträffade den näst värsta skolskjutningen i 

amerikansk historia, efter skjutningen på Virginia Tech. 20-årige Adam Lanza gick in på för- 

och lågstadieskolan Sandy Hook Elementary School och sköt ihjäl 20 barn och sex vuxna på 

skolan innan han tog sitt eget liv. Adam Lanza sköt och dödade sin mamma, Nancy Lanza, 

innan massakern. Offren var barn i åldrarna sex till sju år. Lanza spekulerades lida av 

personlighetsstörning och hade även diagnostiserats med Aspergers syndrom. 

Skjutningen gjorde att debatten om vapenlagar åter fördes upp till agendan och president 

Barack Obama uttryckte i ett tal till nationen strax efter skjutningen att: “We're going to have 

to come together and take meaningful action to prevent more tragedies like this, regardless of 

the politics” (Kelley & Rogers 2012-12-14, Business Insider). 

2.4 Vapen i USA och Sverige 

I jämförelse med Sverige så har USA liberala vapenlagar. I Sverige finns vapenlagen 

(1996:87). Det är svårare att få vapenlicens i Sverige än i USA. Rätten att bära vapen i USA 

slås fast i det andra tillägget till USA:s författning och ses som en grundläggande rättighet. 

Denna rätt bekräftades som en ”garanti av den personliga rätten att äga ett vapen” i ett beslut 

av USA:s högsta domstol 2008. Landets delstater har olika vapenlagar (Kederstedt 2013-02-

07, SvD). 

Omkring 100 000 amerikaner skjuts varje år och drygt 31 000 av dessa dör. USA ligger på 

förstaplats i statistik över dödsskjutningar i världen och 270 miljoner vapen finns i privat ägo i 

USA. Av de 31 000 personer som skjuts till döds varje år i USA är 3 000 barn (Wicklén 2012-

12-17, SVT). Trots de höga dödstalen så minskar stödet för hårdare vapenlagar bland det 

amerikanska folket och Obama har fått kritik för att han inte gjort tillräckligt för att minska 

vapentillgångarna i landet. Efter skolskjutningen på Sandy Hook har vapenförsäljningen ökat 
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(Wicklén 2012-12-20, SVT). Obama manar till hårdare vapenlagar i USA. Förslaget vill 

förbjuda försäljningen av ”assault weapons”, vissa typer av halvautomatiska vapen och 

hårdare krav på att psykiskt sjuka inte kan köpa vapen (Kederstedt 2013-02-07, SvD). 

Ländernas olika syn på vapenlagar motiverar vårt intresse för att undersöka skillnaden mellan 

svenska och amerikanska medier. 

2.5 Mediesystem och globalisering 

Mediernas rapportering i Sverige ska sträva efter saklig och opartisk journalistik. Medierna 

ska granska och informera om relevanta ämnen samt vara forum för debatt. Sedan 1925, då 

AB Radiotjänst bildades, har den svenska mediemarknaden präglats av public service. Under 

hela 1990-talet konkurrerade public service med privata och kommersiella kanaler, som 

exempelvis TV4. Konkurrensen har påverkat förhållningssättet till publiken och det svenska 

skapandet av TV har tagit efter det amerikanska kommersiella TV-systemet allt mer. Där är 

syftet att skapa en TV-tablå och ett program som fångar upp publikens intresse och håller kvar 

TV-tittarna under en hel kväll (Jönsson ur Medierna och demokratin 2004:71-92). 

 

Idag har Internet gjort att medierna kan kommunicera med andra länder och vi lever i en värld 

som håller på att växa samman. Globaliseringen har gjort att medierna runt om i världen 

börjar ha liknande innehåll och det har lett till en ökad konkurrens mellan medieföretagen och 

de kommersiella programmen. Detta leder i sin tur till att det har blivit svårare att skilja på 

underhållningsprogram och nyhetsrapportering. Globaliseringen har också inneburit att vi 

möter människor från andra kulturer och får då en egen kulturidentitet. Medierna blir mer 

beroende av varandra, samtidigt ökar intresset för vad som händer runt omkring i världen 

(Stúr ur Medierna och demokratin 2004:50-60). 

 

3. Tidigare forskning & teori 

Först presenterar vi tidigare forskning som vi anser vara relevant för vår studie. Därefter följer 

de teoretiska ramar vår uppsats bygger på.  
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3.1 Tidigare forskning 

Brottsförebyggande rådet har kartlagt en för oss intressant redovisning av grövre våldsbrott i 

skolan (BRÅ 2009:6). I rapporten finns BRÅ:s egna analyser, tidigare forskning och vad de 

som arbetar på skolor gör för att motverka förekomsten av hot och våld. Ett tydligt resultat 

som redovisas är betydelsen av ett bra skolklimat (BRÅ 2009:6, s.9). 

Den amerikanska forskningen om skolskjutningar som redovisas i rapporten beskriver olika 

typer av dödligt våld i skolan. I de skolskjutningar som skett i socialt utsatta innerstadsskolor, 

ses våldet som en påverkan av det våld som sker i skolornas närområde. De skolskjutningar 

som sker i amerikanska förortsskolor och på landsbygden är ofta i ekonomiskt välmående 

medelklassområden. Rapporten (BRÅ 2009:6) visar att de gärningsmän som begått 

skolskjutningar är olika och några försök till en så kallad elevprofilering, det vill säga att 

försöka identifiera potentiella gärningsmän i ett tidigt stadie, är meningslöst och inte en bra 

metod för att förebygga dödligt skolvåld. 

I de skolskjutningar som skett i välmående medelklassområden har gärningsmännen inte 

stämt in på den vedertagna bild som har funnits av vilka ungdomar som förväntas begå 

våldsbrott. Rapporten visar att gärningsmännen ofta kom från stabila familjeförhållanden, har 

varit framgångsrika i skolan och inte umgåtts i kriminella gäng. Vissa har beskrivit 

gärningsmännen som ”osynliga unga”, då skolorna inte lagt märke till många av de problem 

som gärningsmännen senare upptäckts lida av (BRÅ 2009:6, s.43-50). 

Kellner (2008) tar upp olika aspekter av skolskjutningar och hur medier agerar under och efter 

en sådan händelse. För vår uppsats är det relevant att läsa om den forskning som Kellner 

presenterar om både skjutningen på Columbine High School och Virginia Tech. Han 

presenterar teorin om ”The epidemic of school shootings”, då det i slutet av 1990-talet var en 

mindre epidemi av skolskjutningar (Kellner 2008:19). Ungdomar begick, likt seriemördare 

och vuxna massmördare, dåd som sedan blev till sensationella presentationer i de snabbt 

växande nyhetskanalerna. Kellner visar forskning om hur medierna skrev och gestaltade 

gärningsmännen vid både massakern på Virginia Tech och Columbine. Han diskuterar 

spännande resonemang om hur maskulinitet och våld hänger samman och hur medierna gör 

gärningsmännen till “kändisar” i samband med dåden (Kellner 2008:20-25). Det är viktigt för 
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oss att ta del av detta för att vidare undersöka hur medierna väljer att gestalta gärningsmännen 

och hur mycket utrymme de får av det totala nyhetsflödet från händelserna. 

 

En studie som vi anser har koppling till vår studie är forskaren von Feilitzens (2008) 

forskningsöversikt om medievåldets påverkan på människan. I hennes kortfattade översikt har 

hon främst uppmärksammat skildringarna i det synliga och fysiska våldet, vilket innebär 

mord, skjutande och slagsmål. Forskningsöversikten redovisar för ett flertal studier som tyder 

på att barn som sett actionfilmer tror att kroppar är starkare än vad de är och att 

konsekvenserna av slag och sparkar inte ses som lika allvarliga. Både medievåld och 

nyhetsvåld kan påverka uppfattningen om att det finns mer våld i verkligheten än vad det gör. 

Hon tar även upp empirisk forskning kring unga pojkars påverkan av video- och dataspel ur 

den aspekten att de ofta motiveras av att klara av svåra utmaningar, tävla och ha kontroll. 

Beroende på vad man har för motiv, livsvillkor och avsikter påverkas alla negativt av 

medievåld (von Feilitzen 2008:2-13). Denna forskning är intressant att koppla till medieras 

sätt att gestalta gärningsmännens uppväxt och kapacitet att utföra dåden.  

3.2 Dagordningsteori 

Teorin om mediernas möjligheter till tankekontroll och symbolmakt som medierna har över 

dagordningen i den offentliga debatten kallas för dagordningsteorin, eller agenda setting. 

Termen agenda setting syftar till att beskriva ett fenomen som länge observerats i samband 

med olika valkampanjer (Nilsson ur Medierna och demokratin 2004:350). Studierna som 

genomfördes innan presidentvalskampanjen i USA 1968 visade på att medierna inte behöver 

ha makt över hur väljarna ska rösta. Däremot har medierna en inverkan på vilka frågor som 

väljarna ska ha åsikter om. Mediernas makt över vad vi uppfattar som viktiga frågor har i 

forskningen kring dagordningsteorin utvecklats till hur vi uppfattar politiska frågor, händelser 

och personer. Detta har benämnts som dagordningsteorins andra nivå och innefattar teorin om 

gestaltning (Nilsson ur Medierna och demokratin 2004:354). 

3.3 Gestaltningsteori 

 

För att kunna svara på våra frågeställningar använder vi gestaltningsteori, på engelska framing 

theory. Gestaltningar kan fungera som både strategiska instrument när medierna gestaltar 

verkligheten och vara uttryck för sådant som tas för givet. Detta görs för att locka läsaren.  
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I gestaltningsteorin finns ramar som syftar på de ord och symboler som används och tillskrivs 

en situation. När dessa ord eller symboler används upprepade gånger i en likartad 

kommunikation, skapas en ram som har karaktärsdrag. Funktionen blir då att ramarna lyfter 

fram en tolkning av en situation eller aktör. När dessa ramar har upprepats tillräckligt många 

gånger, blir läsaren bekant med ramen och känner då igen den utan att kräva någon ytterligare 

förklaring eller vidare tolkning. Gestaltningsteorin syftar också på den process där läsarens 

referensramar påverkas av de versioner av verkligheten som presenteras av journalisterna. 

Mediernas innehåll och vad det representerar är också något som gestaltningsteorin behandlar 

(Entman, Matthes & Pellicano ur The handbook of journalism studies 2009:175-180). 

 

Nyhetsförmedling präglas av de val som journalisterna gör. Val av ämne, berättarperspektiv, 

attribut, källor och vad som journalisten väljer att betona som fakta eller ord gör att det inte 

blir en objektiv bild av verkligheten som presenteras. Ett exempel på hur gestaltningar 

påverkar sättet att se på en situation är det halvtomma/halvfulla vattenglaset. Ett glas som 

innehåller samma mängd vatten kan beskrivas på två olika sätt. Om det beskrivs som halvfullt 

får läsaren ingen tanke på att glaset behövs fyllas på. Detta ställs i kontrast till om glaset 

skulle beskrivas som halvtomt, och då impliceras en annan bild hos läsaren (Strömbäck 

2009:118-122). 

 

3.4 Media events 

Vad som menas med begreppet media events förklaras av medieforskarna Dayan och Katz 

(1992), där de även diskuterar hur media events påverkar globalt. De menar att medierna 

avbryter den vanliga rutinen i nyhetsrapporteringen. Ett planerat media event bygger på 

försoning av samhällen, medan oplanerade media events är stora, centrala nyheter, som tar 

över i TV-sändningen. Ett media event brukar snabbt blossa upp i medierna, för att sedan 

övergå tillbaka till den vanliga rapporteringen (Dayan & Katz 1992:20-22).  

3.5 Moralpanik 

Moralpanik är ett begrepp och en teori som är myntat av sociologen Cohen (1972). Cohen har 

forskat om onda personer och företeelser, som han kallat för “folk devils”. Massmedierna har 

genom åren byggt upp dessa ”folk devils” och haft en påverkan på uppkomsten av 

moralpanik. Cohen menar att moralpanik uppstår i tider av social förändring och i perioder då 
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samhällets moraliska normer och gränsdragningar framstår som oklara (Cohen 1972:83). 

Enligt sociologerna Goode och Ben-Yehuda (1994) är moralpanik något som uppstår när en 

företeelse i medierna förstoras så att samhället får en osannolik bild och överdriven reaktion i 

jämförelse med vad som verkligen hänt (Goode & Ben-Yehuda 1994:29).  

Journalistforskaren Pollack (2001) upplyser att kännetecken för moralpanik är när någon eller 

några grupper kan identifieras som ansvariga för det upplevda hotet. Hon menar att ett ”vi” 

och ett ”de” etableras och att föreställningarna sprids och omfattas av många (Pollack 

2001:84). 

Teorin om dagordning och gestaltning är motiverad när vi analyserar texterna om 

skolskjutningarna, då det är möjligt att upptäcka vilka aspekter som journalisterna väljer att 

gestalta för publiken. Skolskjutningarna vid Columbine, Virginia Tech och Sandy Hook är 

typiska exempel på media events. Därför är det relevant att undersöka hur medierna agerar vid 

dessa typer av händelser. Moralpanik är en teori som går att återspegla med hur journalisterna 

målar upp bilden av gärningsmännen, vilket vi kommer undersöka. 

4. Metod och material 

Vi har utfört både en kvantitativ och kvalitativ studie. Genom att först utföra en kvantitativ 

innehållsanalys undersökte vi vilka personer som får utrymme i artiklarna. Då fick vi ett första 

intryck av vad som skiljer de svenska och amerikanska artiklarna åt och vilka likheter som 

finns. Sedan genomförde vi en kvalitativ textanalys, där vi undersökte hur gärningsmännen 

och offren gestaltas i artiklarna. Det skapade också en större förståelse för skillnaderna och 

likheterna mellan de svenska och amerikanska artiklarna. För att svara på vårt syfte 

kombinerade vi dessa två metoder. 

4.1 Urval 

I denna studie analyserade vi artiklar från Dagens Nyheter, Aftonbladet och New York Times. 

Dessa valde vi för att få en jämn fördelning mellan de amerikanska och svenska artiklarna. 

Orsaken till att Aftonbladet bara är med i den kvantitativa studien är för att vi ville få en bättre 

balans mellan tidningarna. Detta gynnade studien, då jämförbarhet underlättades. 
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Dagens Nyheter 

Morgontidningen Dagens Nyheter (DN) grundades 1864 och ges ut i hela landet, med fokus 

på Stockholm. Tidningen betecknar sig som oberoende liberal och ingår i Bonnierkoncernen. 

Dagens Nyheters papperstidning läses av 793 100 personer mellan 15 och 79 år och DN.se 

har cirka 1,5 miljoner unika läsare på webben varje vecka. Peter Wolodarski är chefredaktör 

och ansvarig utgivare (Dagens Nyheter). 

 

Aftonbladet 

Kvällstidningen Aftonbladet grundades av Lars Johan Hierta år 1830. Tidningens politiska 

beteckning är obunden socialdemokratisk. Aftonbladet ägs till 91 procent av Schibsted och 9 

procent av LO. Sedan 1994 har tidningen haft webbsidan aftonbladet.se och den hade 

dagligen 1,8 miljoner besökare under december 2012. Huvudkontoret är beläget i centrala 

Stockholm och Jan Helin är tidningens ansvariga utgivare (Aftonbladet). 

New York Times 

Dagstidningen New York Times grundades i New York City 1851. Webbsidan är USA:s mest 

besökta nyhetssajt med mer än 30 miljoner unika besökare i månaden. Papperstidningen är 

den tredje största i USA, efter Wall Street Journal och USA Today. New York Times har 

vunnit 112 Pulitzer priser, vilket är fler än någon annan tidning. Tidningens motto är “All the 

news that’s fit to print”. Jill Abramson är sedan 2011 chefredaktör (New York Times). 

Vi undersökte skillnaderna i svensk och amerikansk press gällande skolskjutningarna i 

Columbine, Virginia Tech och Sandy Hook. Eftersom New York Times rapporterade mer om 

skolskjutningarna, avgränsade vi oss till de artiklar som publicerades de fyra första dagarna 

efter att skolmassakerna ägt rum. Vi fokuserade enbart på nyhetsartiklar för att behandla de 

centrala nyheterna. Totalt blev det 44 svenska och 47 amerikanska artiklar (se tabell 1), vilket 

blev en frekvens på 91 artiklar (se bilaga 3).  

 

 



17 
 

Tabell 1 - Artiklar om skolskjutningarna 

Tidningar Columbine Virginia Tech Sandy Hook Totalt 

Aftonbladet                                  13                                8                                6 27 

Dagens Nyheter 5                                5                                7 17 

New York 

Times 15                              17                              15 47 

Totalt 33                              30                              28 91 

Tabell 1. Tabellen visar antalet artiklar om Columbine, Virginia Tech och Sandy Hook i 

Aftonbladet, Dagens Nyheter och New York Times de fyra första dagarna efter varje enskild 

skolskjutning. N = 91. 

 

4.2 Kvantitativ innehållsanalys 

En kvantitativ innehållsanalys betingar likvärdighet och jämförbarhet vid mätning av 

skriftliga, muntliga eller bildmässiga framställningar. Innehållsanalysen är motiverad för att 

undersöka hur frekvent eller hur stort utrymme en viss kategori får i ett material (Esaiasson, 

Gilljam, Oscarsson, Wängerud 2012:197). Vi undersökte hur frekvent vissa ord förekommer i 

gestaltningen av gärningsmännen samt hur stort utrymme personer får i artiklarna. Vi 

fokuserade på att undersöka hur ofta vissa specifika ord nämns och vilka som får komma till 

tals i artiklarna. I vår studie använde vi oss av ett kodschema. 

Ett kodschema är en metod för att samla och strukturera den information vi hämtar från 

artiklarna. Det innebär att man först definierar undersökningens analysenheter och bestämmer 

vilka variabler dessa ska ha. Därefter bestämmer man vilka variabelvärden de ska ha. När 

man sedan utför kodningen placerar man ut värdena under rätt variabler och kan på så sätt 

mäta frekvensen av dessa (Esaiasson et al. 2012:200). Innan vi gjorde vårt kodschema läste vi 

igenom artiklarna för att få ett urval på vilka personer som får uttala sig och få en bild över 

vilka som vanligtvis blev intervjuade i dessa typer av artiklar. Vi utförde sedan kodschemat, 

där vi tog upp variabler som vi ansåg var relevanta för studien. De första tre variablerna blev: 

Tidning, datum och skola. Vi kategoriserade variablerna med tio olika variabelvärden (se 

bilaga 1). Vi undersökte även vilka specifika ord journalisterna väljer att gestalta 
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gärningsmännen med i artiklarna. Vi använde oss av variabelvärdena mobbad/retad/bullied, 

enstöring/loner och psykiskt sjuk/diagnos/mental ill (se bilaga 2).  

 

4.3 Kvalitativ textanalys 

 

Den huvudsakliga metod vi använde i vår studie var kvalitativ textanalys. Vi besvarade vårt 

syfte med studien genom att analysera relevanta begrepp samt finna stöd för dessa teoretiskt. 

Kvällstidningen Aftonbladet valde vi bort till den kvalitativa textanalysen, eftersom vi ville 

jämföra två dagstidningars rapportering om skjutningarna. Till den kvalitativa analysen valde 

vi ut sex artiklar från Dagens Nyheter och sex artiklar från New York Times. Två artiklar från 

vardera tidning om varje skolskjutning, där en av dessa två fokuserar på gärningsmannen och 

en om offren. Artiklarna publicerades de fyra första dagarna efter att skolskjutningen inträffat. 

Vi hittade våra artiklarna i Mediearkivet och på New York Times webbplats. Vi sökte på 

skolornas namn och totalt fick vi ihop 12 artiklar att analysera (se tabell 2 och 3). 

Tabell 2 - Dagens Nyheters artiklar  

 

Tidning Datum Journalist Artikel 

DN 1999-04-22 Kurt Mälarstedt Sorg och osäkerhet efter dåden 

DN 1999-04-22 Kurt Mälarstedt 

Skottdramat i Colorado: "Jag såg dem som 

normala" 

DN 2007-04-18 Erik Ohlsson 

Dödens tystnad rådde på minneshögtid i 

Blacksburg. 

DN 2007-04-19 Clas Svahn Mördaren skickade film till tv-kanal 

DN 2012-12-16 

Michael 

Winiarski Sorgen vilar tungt efter skolmassaker i USA 

DN 2012-12-17 

Michael 

Winiarski 

Nu börjar den långa vägen tillbaka för stadens 

invånare 

Tabell 2. Tabellen visar de artiklarna vi analyserar i den kvalitativa textanalysen. Artiklarna 

publicerades i Dagens Nyheter de fyra första dagarna efter att skolskjutningarna ägde rum. 
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Tabell 3 - New York Times artiklar  

 

Tidning Datum Journalist Artikel 

NYT 1999-04-22 Jodi Wilgoren 

Behind every door, different tales of 

terror 

NYT 1999-04-23 

Jodi Wilgoren & Dirk 

Johnson 

Sketch of killers: Contradictions and 

Confusion 

NYT 2007-04-17 John Broder 

32 shot dead in Virginia; Worst U.S. 

gun rampage 

NYT 2007-04-19 

Shaila Dewan & Marc 

Santora 

Officials knew troubled state of killer 

in '05 

NYT 2012-12-15 

Matt Fleigenheimer & Ravi 

Somaiya 

A mother, a gun enthusiast and the 

first victim 

NYT 2012-12-17 

Sam Dolnick & Michael 

Wilson 

Seeking comfort in song amid the 

whiz of bullets 

Tabell 3. Tabellen visar de artiklarna vi analyser i den kvalitativa textanalysen. Artiklarna 

publicerades i New York Times de fyra första dagarna efter att skolskjutningarna ägde rum 

(se bilaga 4). 

 

En kvalitativ textanalys innebär en noggrann läsning av textens olika delar, helheten och den 

kontext som texten ingår. I en kvalitativ textanalys ställs övergripande frågor till texterna och 

i analysen söks svaren till dessa frågor. De frågor som ställs till texterna utgör byggstenarna i 

undersökningens analysredskap (Esaiasson et al. 2012:215-218). Vi undersökte hur 

gärningsmän och offer gestaltas och då blev gestaltningen byggstenen i vår analys av texterna. 

Vi valde att arbeta med ett öppet förhållningssätt till svaren på frågorna, istället för att ha 

förhandsdefinierade kategorier med bestämda svar på frågorna som ställdes. Vi gjorde detta 

för att våra frågeställningar skulle kunna besvaras. 

 

4.3.1 Gestaltningsverktyg 

 

När man genomför en gestaltningsanalys är målet att identifiera vilka gestaltningar som är 

relevanta för ämnet och vilka effekter de har. Med ett gestaltningspaket menas att varje 

gestaltning består av ett verktyg, som utmärker en viss typ av gestaltning (ur Doing News 

Framing Analysis 2009:91).  
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I vår studie fokuserade vi på att ha ett kvalitativt tillvägagångssätt. När vi analyserade våra 

texter tänkte vi att det skulle spegla hela diskursen. I det stora hela ville vi se hur 

skolskjutningar gestaltas, trots att vi utgick från ett litet urval. I en kvalitativ textanalys 

identifieras gestaltningar genom specifika ord, uttryck och meningar (Entman et al. ur The 

handbook of journalism studies 2009:180). Detta har vi inspirerats av när vi gjorde vår analys, 

då vi använde gestaltningsverktygen metaforer, visuella bilder, typer av aktörer, resonemang, 

kontraster och källor i vår studie.  

 

Följande övergripande frågor ställde vi till texterna: Hur är textens ton och karaktär? Finns det 

värderingar och känsloyttringar? Starka citat och överdrifter?  

Vi använde denotation för att avgöra vad texten handlar om och vilken känsla den har. 

Konnotation är en subjektiv analys, som kan vara dolda budskap eller emotionella citat (VigsØ 

ur Metoder i kommunikationsvetenskap 2010:235). Varför har journalisten valt att skriva på 

ett visst sätt och vad journalisten vill förmedla till läsarna är frågor vi undersökte i texterna. 

 

4.4 Validitet och reliabilitet 

Vi anser att vår studie har god resultatvaliditet (Esaiasson et al. 2012:57), eftersom 

kombinationen av den kvantitativa och kvalitativa metoden samspelar. Ett exempel på det är i 

rapporteringen om Sandy Hook, där journalisterna ger mest utrymme till offren som var i 

åldrarna sex till sju år. Ytterligare ett exempel är att journalisterna gestaltar Sueng-Hui med 

uttryck som “psykiskt störd” flest gånger med både metoderna. Reliabilitet innebär hur 

trovärdigt innehållet i studien är (Esaiasson et al. 2012:63). När vi valde tillvägagångssätt för 

att genomföra studien hade vi i åtanke att en del artiklar skulle tolkas på olika sätt. I den 

kvantitativa analysen gestaltas gärningsmännen exempelvis som inåtvridna och ensamma i 

några artiklar, vilket vi tolkade som synonymer till “enstöringar”. Vi var medvetna om att 

detta kunde påverka studiens reliabilitet.  

5. Resultat och analys 

 

Först redovisar vi resultatet av den kvantitativa innehållsanalysen, där vi undersökte vilka 

personer som får utrymme i de 44 svenska och 47 amerikanska artiklarna i Aftonbladet, 

Dagens Nyheter och New York Times (se bilaga 3). Sedan följer vår kvalitativa textanalys av 

de 12 artiklarna vi tolkade i Dagens Nyheter och New York Times (se tabell 2 och 3). 
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5.1 Vilka som får kommer till tals  

 

Här presenterar vi vår insamlade empiri och analys av den kvantitativa innehållsanalysen om 

hur gärningsmännen gestaltas och vilka som får komma till tals i Dagens Nyheter, 

Aftonbladet och New York Times.  

 

5.1.1 Columbine 

Gärningsmännen får mest utrymme i Aftonbladets artiklar om skolskjutningarna i Columbine. 

Offren får utrymme i 77 procent av artiklarna. Poliser får 77 procent av utrymmet och 

skolkamrater som får komma till tals i 54 procent av artiklarna och berätta vad som drabbat 

dem och offren. President Bill Clinton får bara komma till tals i åtta procent och 

gärningsmännens anhöriga får inget utrymme alls. Gärningsmännen gestaltas som 

”enstöringar” i 15 procent av artiklarna.  

 

I Dagens Nyheters rapportering om skolskjutningarna i Columbine får offren, 

gärningsmännen och deras anhöriga lika mycket utrymme. Polis, myndigheter och 

skolpersonal får utrymme i 50 procent av artiklarna och skolkamrater i 60 procent. 

Gärningsmännen gestaltas som mobbade/retade i 20 procent av artiklarna och ”enstöringar” 

och ”psykiskt sjuka” i 20 procent av artiklarna. 

 

Det ligger stort fokus på gärningsmännen i New York Times rapportering om Columbine, då 

gärningsmännen får 80 procent av utrymmet. Skolkamrater får komma till tals i 73 procent av 

alla artiklar. Lärare och skolpersonal får utrymme i 60 procent av rapporteringen. Offren får 

60 procent av utrymmet (se figur 1). Gärningsmännen gestaltas som ”enstöringar” i 33 

procent av artiklarna och benämns som ”psykiskt sjuka” i sju procent av artiklarna. 
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Figur 1 - Columbine  

 

Figur 1. Figuren visar vilka som får komma till tals i Aftonbladets, Dagens Nyheters och New 

York Times artiklar om skjutningen vid Columbine mellan den 20-24 april 1999 . Totalt 33 

artiklar. 

 

5.1.2 Virginia Tech 

Gärningsmannen och offren får lika mycket utrymme i Aftonbladets artiklar om 

skolskjutningen i Virginia Tech. Varken anhöriga till offren eller gärningsmannen får komma 

till tals. Polisen får utrymme i 80 procent av artiklarna (se figur 2). President George W. Bush 

får utrymme i 25 procent av artiklarna, där han håller tal och uttrycker sin sorg. I 38 procent 

av artiklarna gestaltas gärningsmannen som ”enstöring” och ”psykiskt sjuk”. 

I alla Dagens Nyheters artiklar om skolskjutningen i Virginia Tech nämns gärningsmannen 

och offren. Bush håller tal och får citat i 40 procent av artiklarna. Polis och myndigheter får 

plats i 80 procent av artiklarna och skolpersonalen får komma till tals i 83 procent av 

artiklarna. I 40 procent av artiklarna gestaltas gärningsmannen som ”enstöring” och ”psykiskt 

sjuk”. 
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Offren får störst utrymme i New York Times rapportering om skolskjutningen vid Virginia 

Tech. Varken gärningsmannens anhöriga eller någon myndighet får komma till tals 

överhuvudtaget. Skolkamrater får berätta om deras upplevelser kring händelsen. Skolpersonal 

på skolan får komma till tals i 59 procent av artiklarna. Gärningsmannen gestaltas som både 

”enstöring” och ”psykiskt sjuk” i 70 procent av artiklarna. 

Figur 2 - Virginia Tech 

 

Figur 2. Figuren visar vilka som får komma till tals i Aftonbladets, Dagens Nyheters och New 

York Times artiklar om skjutningen vid Virginia Tech mellan den 16-19 april 2007. Totalt 30 

artiklar. 

5.1.3 Sandy Hook 

I Aftonbladets artiklar om Sandy Hook nämns offren i alla. Gärningsmannen Lanza nämns i 

60 procent av artiklarna och hans mamma, som också blev offer för skjutningen, nämns i 33 

procent av artiklarna. Gärningsmannen gestaltas som ”enstöring” och ”psykiskt sjuk” i 33 

procent av artiklarna. 

Offren och lärare får utrymme i alla Dagens Nyheters artiklar om Sandy Hook. 

Gärningsmannen nämns i 80 procent av artiklarna. Obama får uttala sig i 43 procent av 
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artiklarna (se figur 3). I 40 procent av artiklarna gestaltas gärningsmannen som ”enstöring” 

och ”psykiskt sjuk”. 

Offren får utrymme i 88 procent av New York Times artiklar. Personal får uttrycka sin sorg 

och chock. Gärningsmannens anhöriga, polisen och myndigheter får lika mycket utrymme. I 

12 procent av artiklarna gestaltas gärningsmannen som ”enstöring” och i ytterligare 12 

procent av artiklarna beskrivs han ha diagnosen Asperger. 

Figur 3 - Sandy Hook 

 

Figur 3. Figuren visar vilka som får komma till tals i Aftonbladets, Dagens Nyheters och New 

York Times artiklar om skjutningen vid Sandy Hook mellan den 14-17 december 2012. Totalt 

28 artiklar.  

Summering 

Gärningsmännen får mest utrymme i de 33 artiklarna om Columbine. Här såg vi ett tydligt 

fokus på vilka Harris och Klebold var och artiklarna söker förklaringar till hur de kunde begå 

detta dåd. Artiklarna upplyser även om gärningsmännens uppväxt och familjeförhållanden. Vi 

såg en skillnad i de amerikanska artiklarna, där även skolkamrater får ett stort utrymme. De 

får berätta sina upplevelser av skjutningen och om gärningsmännen Harris och Klebold. I de 
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svenska artiklarna är det jämnt fördelat mellan gärningsmän, offer och skolkamraters 

utrymme i artiklarna. 

 

I de 30 artiklarna om Virginia Tech är det gärningsmannen och offren som får mest utrymme. 

I de amerikanska artiklarna är det offren som får mest utrymme, medan gärningsmannens 

anhöriga inte får något utrymme alls. I både de amerikanska och svenska artiklarna beskrivs 

gärningsmannen Seung-Hui som “enstöring” och “psykiskt sjuk”. Orden ”enstöring”, 

”mobbad” och ”psykiskt sjuk” ingår i gestaltningsramar som genomgående repeteras i 

artiklarna (Entman et al. ur The handbook of journalism studies 2009:177). Seung-Hui 

gestaltas som “psykiskt sjuk” flest gånger av journalisterna, vilket innebär i 20 procent av 

artiklarna om Virginia Tech. 

 

I de 28 artiklarna om Sandy Hook är det offren som får mest utrymme. Här noterade vi en 

tydlig skillnad från de andra två händelserna, då journalisterna lägger vikt på offren och deras 

anhöriga i texterna. Här såg vi också att lärare får berätta mycket om händelserna. I alla 

artiklar om Sandy Hook dramatiseras händelsen, då skolkamrater och lärare får berätta vad 

som hände när de exempelvis gömde sig i klassrummen från gärningsmannen Lanza. 

 

5.2 Hur gestaltas gärningsmännen?  

Här presenterar vi vår empiri och analys från vår kvalitativa textanalys om hur 

gärningsmännen gestaltas i Dagens Nyheter och New York Times. 

 

5.2.1 Columbine 

 

18-årige Eric Harris och 17-årige Dylan Klebold sköt ihjäl 14 studenter och en lärare, 

inklusive sig själva när de utförde skolskjutningen på Columbine High School, Littleton, 

Colorado den 20 april 1999. 

 

I artikeln “Jag såg dem som normala” får en skolkamrat till de två gärningsmännen, Eric 

Weig, beskriva dem. Weig såg sina kamrater som normala och har svårt att förstå hur Harris 

och Klebold kunde ha gjort något av denna omfattning. Så här uttrycker sig Weig när han får 
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frågan av journalisten Mälarstedt om han uppfattade att Harris och Klebold var utstötta: Ja, de 

blev retade, men... [Mälarstedt 1999-04-22, DN]. 

 

Mälarstedt gestaltar gärningsmännen genom att beskriva deras klädsel och att de var två 

pojkar som under skolskjutningen var “iförda sina vanliga svartrockar, gick in i skolan och 

spred panik och ångest omkring sig”. Ordet “svartrockar” skapar en metafor, (Entman et al. ur 

The handbook of journalism studies 2009:180) då Harris och Klebolds klädsel får 

stereotypisera de personer som skulle kunna utföra ett massmord. Stor vikt läggs vid hur 

gärningsmännen klädde sig och hur det påverkade skolkamraternas uppfattning om 

gärningsmännen. Skolkamraten Weig är upprörd över det som har hänt och gråter inför alla 

TV-kameror och menar på att alla hade rätt att klä sig annorlunda. 

 

BRÅ:s rapport (2009:6) om grövre våld i skolan, tar upp att i de skolskjutningar som skett i 

välmående medelklassområden har gärningsmännen inte stämt in på den vedertagna bild som 

har funnits av vilka ungdomar som förväntas begå våldsbrott. Forskningen (BRÅ 2009:6, s. 

43-50) visar på att gärningsmännen ofta kom från stabila familjeförhållanden, har varit 

framgångsrika i skolan och inte umgåtts i kriminella gäng. I denna artikel (Mälarstedt 1999-

04-22, DN) finns många likheter med BRÅ:s rapport och det finns ett intresse hos 

allmänheten att försöka förstå varför det som hände inträffade. Mälarstedt försöker förstå 

varför dessa unga män kunde göra något sådant, då gärningsmännen kom från högre 

medelklassfamiljer. De passade inte in i den ”mall” av potentiella våldsutövare eller mördare 

som samhället har.  

 

I artikeln “Sketch of killers” gestaltas en av gärningsmännen på detta vis: “Eric was a bright 

young man who is likely to succeed in life” [Wilgoren & Johnsson 1999-04-22, NYT]. 

 

Journalisterna Wilgoren och Johnson låter oss veta att det var “vanliga grabbar”. 

Journalisterna låter åsikterna och vetskapen om vad de gjort innan stå emot varandra. 

Skolkamrater som vittnar om ”nasty interactions” med killarna som slutade i förolämpningar, 

andra skolkamrater vittnar om två tysta, blyga tonåringar som spelade kort i cafeterian och 

hjälpte till med datorspel. Som von Feilitzen (2008:2-13) tar upp i sin forskningsöversikt 

kring medievåldets påverkan, är video- och dataspel något som kan påverka ungas förmåga att 

tro att det finns mer våld i verkligheten och att de blir motiverade till att utföra våldsdåd. 
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5.2.2 Virginia Tech  

 

Åtta år efter Columbine-massakern sköt 23-årige Cho Seung-Hui ihjäl 33 personer, 

inklusive sig själv, på skolan Virginia Tech i Blacksburg, Virginia den 16 april 2007. 

Skolskjutningen är den värsta i amerikansk historia, där flest offer dog. 

 

I artikeln ”Mördaren skickade film till tv-kanal” gestaltas gärningsmannen av både vittnen 

och lärare på Virginia Tech som “tillbakadragen” och att han skulle haft ett “underligt, 

skrämmande beteende”. Läraren Lucinda Roy påpekar att Seung-Hui var mycket störd. 

Journalisten Svahn skriver: 

 

Gärningsmannen, den Koreafödde 23-åringen 

Cho Seung-Hui, framstår alltmer som en störd 

och problemfylld ensling. [Svahn 2007-04-19, DN] 

     

En av Seung-Huis anhöriga var orolig över att Seung-Hui hade haft självmordstankar. Det är 

första gången som någon av gärningsmannens anhöriga får ett citat i texterna, där han styrker 

bilden av att Seung-Hui var en psykiskt sjuk man. 

 

I artikeln ”Officials knew troubled state of killer 05” får återigen läraren Lucinda Roy ett 

citat, där hon påstår att Seung-Hui var arg och arrogant. Här gestaltas Seung-Hui som mentalt 

störd och artikeln innehåller bekräftade uppgifter om att Seung-Hui ska befunnit sig på en 

psykiatrisk klinik efter att ha förföljt två kvinnor. Redan 2005 ska skolans poliser ha vetat att 

Seung-Hui var mentalt instabil och kapabel till ett sådant dåd, menar journalisterna Dewan 

och Santora. 

 

I bara en artikel får Sueng-Huis anhöriga utrymme. Vi tyder detta på ett medvetet grepp hos 

journalisten att inte ge hela bilden av hur gärningsmannen var i verkligheten. Journalisterna 

väljer att inte ta med den undersökande aspekten kring varför Seung-Hui utförde dådet. Det 

här är ett exempel på styrkan av uteslutning i gestaltning. När ett karaktärsdrag gestaltas 

tydligare än något annat blir det en effekt av gestaltningen som presenteras för läsaren 

(Entman et al. ur The handbook of journalism studies 2009:182). I själva verket förklarar 

Seung-Hui varför han utförde massakern i det videomaterial han skickade in till amerikanska 
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TV-kanalen NBC innan dådet. Journalisterna väljer att inte fokusera på det i artiklarna, utan 

beskriver gärningsmannens agerande som ett psykiskt sjukt beteende. De enda förklaringar 

som finns om varför Seung-Hui kan ha utfört skolskjutningen söks i hans medicinska 

bakgrund, då han varit inlagd på psykiska avdelningar och lidit av depressioner. 

Klasskompisar berättar att Seung-Hui brukade fotografera kvinnor under bänkarna i 

klassrummet. 

 

I videomaterialet som Seung-Hui skickade in till NBC ger han själv en förklaring till varför 

han utförde massakern och han ska ha sagt: “You had a hundred billion chances and ways to 

avoid today, but you decided to spill blood” [Dewan & Santora 2007-04-19, NYT]. 

 

Han var klädd i samma kläder och bar på samma vapen under massakern som på bilderna han 

skickade in. Journalisten Dewan och Santora gestaltar en ond bild av gärningsmannen genom 

att skriva att Sueng-Hui poserade på bilden ”like an actionmovie”. Den onda bilden som 

målats upp av gärningsmannen är en gestaltningsram som har repeterats för läsarna tillräckligt 

många gånger, så att läsaren känner igen gestaltningen (Entman et al. ur The handbook of 

journalism studies 2009:177). 

 

5.2.3 Sandy Hook 

 

Bara fem år efter den värsta skolmassakern i amerikansk historia på Virginia Tech 

inträffade nästa skolskjutning. 20-årige Adam Lanza gick in på Sandy Hook Elementary 

School i Newtown, Connecticut, och sköt 20 barn och 6 vuxna den 14 december 2012. 

Det slutade med att gärningsmannen sköt sig själv. 

 

I artikeln “Sorgen vilar tungt efter skolmassaker i USA” ligger fokus på varför 

gärningsmannen begått detta brott. Denna gärningsman är en 20-årig man som i artikeln 

beskrivs av journalisten Winiarski: 

 

Det finns obekräftade uppgifter om att Lanza var psykiskt störd. Han har beskrivits 

som en intelligent person, om än enstöring. Han uppges vara mycket deprimerad efter 

föräldrarnas skilsmässa, men ingenting har hittills framkommit som tyder på att det 
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fanns några allvarliga varningssignaler om att han var kapabel att begå ett så 

fruktansvärt brott [Winiarski 2012-12-16, DN]. 

 

Här har Winiarski lagt fokus på de obekräftade uppgifterna om att gärningsmannen Lanza led 

av en psykisk sjukdom och det planteras hos läsaren. Journalisten vill ha svar på varför Lanza 

sköt ihjäl 20 barn och 6 vuxna på Sandy Hook Elementary School. Beskrivningarna av Lanzas 

dåd innehåller starka ord. Winiarski beskriver hur brottplatsen ser ut: 

 

Skolan några hundra meter bort är avspärrad av polisen och är ofattbart nog 

förvandlad till en brottsplats, eller kanske snarare en slaktplats [Winiarski 2012-12-

16, DN]. 

 

Journalisten använder termen “slaktplats”, vilket gör att Lanza framstår som en ond person. 

Bara en ond person kan förvandla en skolgård till en slaktplats. Lanza gestaltas på detta sätt i 

både de amerikanska och svenska artiklarna. När journalisten använder sig av ordet 

“slaktplats” får läsaren en association till hur platsen ser ut. Har man aldrig sett en slaktplats 

kan man inte referera till hur en sådan plats ser ut. Däremot kan man föreställa sig hur 

journalisten vill gestalta platsen för läsaren och skapa en bild i deras huvuden (Coleman ur 

Doing News Framing Analysis 2009:233) 

 

Winiarski har använt sig av starka kontraster. Han använder sig av uttryck som “deras lilla 

älskling” för att betona hur oskyldiga offren var. En invånare i Newtown berättar för 

Winiarski att de flesta har vapen hemma och att denna händelse skulle kunna ske var som 

helst. Sedan gestaltar han indirekt Lanza med en metafor (Entman et al. ur The handbook of 

journalism studies 2009:180): “Det finns alltid ruttna äpplen i en korg” [Winiarski 2012-12-

16, DN]. 

 

I artikeln “A mother, a gun enthusiast and the first victim” betonar journalisterna 

Flegenheimer och Somaiya Lanzas uppväxt. Journalisterna söker förklaringar till varför han 

kunde begå skjutningen. De lägger vikt i hans uppväxt och hans mamma, Nancy Lanza, som 

även blev det första offret. Gärningsmannens mamma var intresserad av vapen och tog med 

sig sina söner till den lokala skjutbanan: 
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Ms. Lanza’s fascination with guns became an important focus of attention on Saturday 

as investigators tried to determine what caused Mr. Lanza to carry out one of the 

worst massacres in the nation’s history [Flegenheimer & Somaiya 2012-12-15, NYT]. 

Artikeln beskriver Nancy Lanza, hennes utseende och personlighet. Anledningen till att 

journalisterna väljer att gestalta mamman så detaljerat tolkar vi som ett försök till att förklara 

att hon såg ut som vem som helst och var en “vanlig dam” i småstaden, och hur hon kunde 

uppfostra sin son till en galen mördare. Journalisterna låter skolkamrater berätta om Lanza: 

He was always different — keeping to himself, fidgeting and very quiet, said a 

classmate, Alex Israel. But I could always tell he was a supersmart kid, maybe just 

socially awkward, something just off about him [Flegenheimer & Somaiya 2012-12-

15, NYT]. 

Här används beskrivningarna “utstött”, “något var inte helt rätt med honom” och “tyst”. 

Journalisterna beskriver också honom som “psykiskt sjuk” och citerar gamla skolkamrater 

som menade att Lanza led av Aspberger. 

Summering 

I texterna om gärningsmännen på Columbine gestaltas gärningsmännen som två, vanliga unga 

män som var udda och utstötta. Journalisterna i både de svenska och amerikanska tidningarna 

lägger vikt vid gärningsmännens uppväxt och söker förklaringar till varför dessa två unga män 

kunde skjuta ihjäl sina skolkamrater. I texterna om Virginia Tech finns inte samma behov av 

förklaring, här fokuserar istället journalisterna på att använda starka ord som “störd, 

problemfylld ensling”. I rapporteringen från Sandy Hook ligger det mest fokus på offren och 

de anhöriga. De amerikanska journalisterna gestaltar Lanza genom att undersöka hans 

uppväxt och hans mammas fascination av vapen. I den svenska artikeln är händelsen 

dramatiserad som en tragedi. I både de svenska och amerikanska artiklarna gestaltas Lanza 

som en “psykiskt sjuk” man som led av Aspbergers syndrom. 

 

 



31 
 

5.3 Hur gestaltas offren? 

 

Här presenterar vi vår empiri och analys från vår kvalitativa textanalys om hur offren gestaltas 

i Dagens Nyheter och New York Times. 

 

5.3.1 Columbine 

 

I “Sorg och osäkerhet efter dåden” beskrivs den sorgliga stämningen som råder på 

parkeringsplatsen och området runt Columbine. Journalisten Mälarstedt vill förmedla en 

känsla av sorg och tomhet som finns hos skolkamraterna som går runt på parkeringen och ser 

sina klasskamraters bilar stå kvar där. Skolkamraterna vet inte vilka av deras vänner som 

fortfarande lever. 

 

Tre unga flickor vandrar på gångstigen längs Bowlew Avenye som löper längs 

Columbine High School i Littleton, Colorado. Nysminkade, korta jackor, tajta jeans. 

Tuggummi. De visar världen hela det självförtroende flickor i den åldern kan, men 

längst in i deras ögon finns en ovisshet, en osäkerhet [Mälarstedt 1999-04-22, DN]. 

Här ser vi ett exempel på hur journalisten använder sig av kontraster för att beskriva hur 

skjutningen påverkat de drabbade. Mälarstedt beskriver de tre cheerleading tjejerna som vilka 

tjejer som helst, men dramatiserar situationen när han berättar hur tjejerna går med varsin 

blomsterbukett till en av de stora parkeringarna, där skolkamrater samlats för att hedra offren. 

Den lätta sinnesstämningen har nu blivit sorglig. En parallell till hur hela skolans 

sinnesstämning är efter dådet. Journalisten skapar en dyster atmosfär och ger läsarna en insyn 

i hur dessa skolelever upplever händelsen av vad som precis drabbat alla på Columbine High 

och i staden Littleton (Strömbäck 2009:118-122). 

Citatet: ”Nu är 15 döda. Skolkamrater” hänvisar till att det inte bara är 15 personer som dött, 

utan skolkamrater. Ordet “skolkamrater” blir här ett specifikt ord (Entman et al. ur The 

handbook of journalism studies 2009:180) som innebär att de 15 som dött inte bara var 

individer, utan faktiskt ungdomarnas skolkamrater som dog. Det skapar en starkare effekt för 

läsaren. Mälarstedt dramatiserar genom hela texten och man får som läsare följa med de tre 



32 
 

cheerleadings tjejerna som går från att vara ”tuffa” till att journalisten framhåller den 

osäkerhet och rädsla som finns i deras ögon. Han använder ord som “bräcklig självsäkerhet”, 

“rödgråtna ögon” och “tårarna rann”. 

I artikeln “Behind every door” får eleverna och lärarna på Columbine berätta om sina tankar, 

känslor och intryck när skotten hördes på skolan. Journalisten Wilgoren kastar läsaren direkt 

in i handlingen:“They will never forget where they were when the alarm went off” [Wilgoren 

1999-04-22, NYT].  

Denna artikel är gestaltad med skräck. Här får offren och skolkamraterna en slags upprättelse 

och fokus ligger på hur hemskt det var för de drabbade att gömma sig i klassrummen och 

utanför höra pistolskott och personer som skrek i korridorerna. Offren gestaltas inte på samma 

sätt som i de svenska artiklarna. Där är det fokus på sorg och kontraster. Den svenska texten 

(Mälarstedt 1999-04-22, DN) har förankring i det som händer efteråt, när de överlevande 

skolkamraterna beger sig till skolan för att se vilka av deras kamrater som fortfarande lever. 

Skolkamraterna som överlevde beskrivs med för- och efternamn och de får berätta hur de 

upplevde skjutningen när den ägde rum.  

När Wilgoren (1999-04-22, NYT) använder ord som “nightmares” för att beskriva händelsen, 

är ordet en metafor för att understryka hur hemsk händelsen var. Uttrycket “we saw the 

blood” är en värdeladdad mening, som journalisten har med för att väcka associationer hos 

läsaren. Även uttrycket “it was a different sort of chaos inside” innehåller känslomässig 

laddning och journalisten låter uttrycket spegla både det yttre och inre tillståndet hos 

skolkamraterna som överlevde Columbine. 

5.3.2 Virginia Tech 

 

Offren gestaltas på olika sätt i artikeln ”32 shot dead at Virginia”. Studenten Eric Sheenan får 

komma till tals, då han beskriver hur han barrikerade sig inne i ett klassrum tillsammans med 

andra studenter och de hörde dussintals skott i närheten: 
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I saw bullets hit people´s bodies. There was blood everywhere. People in the class 

were passed out, I don´t know maybe from shock from the pain. But I was one of only 

four that made it out from that classroom. The rest were dead or injured. 

[Broder 2007-04-17, NYT]. 

 

Journalisten Broder skapar en blodig känsla. Pistolskott och skrik skapar en obehaglig 

stämning. Han påverkar läsarens associationer genom att använda uttryck som: “there was 

blood everywhere”. Broder ger en detaljerad och grafisk version av händelsen, vilket också 

påverkar läsarens uppfattning om hur illa och blodigt det var.   

 

I artikeln “Dödens tystnad rådde” arbetar journalisten Ohlsson med kontraster, då han målar 

upp en vacker bild, men ändå mörk: 

 

När mörkret föll på tisdagen avslutades sorgedagen med en samling med tända ljus på 

den stora  träningsplanen Drillfield. En dag som börjat overkligt vackert, med en 

vårsol som lyckades betvinga de hårda vindbyarna från Appalacherna [Ohlsson 2007-

04-18, DN]. 

 

Han skapar kontrast när han beskriver hur den stora arenan Lane Stadium fylls med 65 000 

personer när en hemmamatch spelas, men att den nu fylls med människor som ska sörja en 

skolskjutning som ägt rum 24 timmar tidigare. Ohlsson jobbar med känslor och starka ord i 

artikeln. Han vill väcka och behålla intresset hos läsaren. Han vill få fram känslan av tystnad 

och oro bland offren och de drabbade på Virginia Tech. Han skriver om ”dödens tystnad”, 

vilket vi tolkar som en metafor (Entman et al. ur The handbook of journalism studies 

2009:180) för att överdriva tystnaden efter den här sortens katastrof. Döden kan inte vara 

tystare än vad den är. Journalisten har intervjuat en student på skolan med danskt påbrå. Hon 

är inte en av dem som drabbats hårdast, och hon kände ingen av offren. I texten uttrycker hon 

att händelsen är ofattbar och att det var en “galnings verk”. Vi tolkar det som att journalisten 

letat efter någon med nordiskt påbrå bara för att tidningen är svensk, istället för att hitta någon 

med en mer dramatisk berättelse kring skjutningen. 
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5.3.3 Sandy Hook 

 

Texten “Nu börjar den långa vägen tillbaka” handlar om offren och det ofattbara som har 

hänt på skolan Sandy Hook. Teresa Speladis bor i Newtown, men kände inte någon av offren. 

Hon är en av många som bett en bön för alla barn och lärare som blev offer för Lanzas dåd. 

Vapenfrågan tas upp och diskuteras av ett flertal invånare, skjutandet måste få ett slut. 

 

De råa och blodiga rapporterna från rättsläkaren gör det inte lättare att bearbeta den 

sorg som massakern på 26 oskyldiga barn och lärare har utlöst. Efter den inledande 

chocken är det som om det är först nu de anhörigas ofattbara förlust har börjat sjunka 

in [Winiarski 2012-12-17, DN]. 

 

Detta är ett kraftfullt stycke som målar upp en bild av stämningen i staden. Ingen kan förstå 

varför detta har hänt och det tar lång tid innan de anhöriga förstått det. De frågorna som 

efterlämnats är hur man ska förklara för andra barn vad som hänt. 

 

Medicinska rättschefen beskriver att han aldrig varit med om något värre under sina 30 år som 

läkare. Alla offer hade mellan 3-11 skottskador. Journalisten Winiarski målar upp en brutal 

bild av verkligheten när han skriver att staden måste ha många begravningar med små barn. 

Textens innehåll kopplas väl ihop med rubriken, då det är en lång väg tillbaka och staden 

Newtown aldrig kommer bli sig likt igen. Här ser vi hur journalisten arbetar med ett ”vi och 

de”  perspektiv, där ”de” hänvisar till Lanza och ”vi” representerar de boende i Newtown 

(Pollack 2008:84). Blommor, nallar och ljus ligger vid Newtowns brandstation i högar, vilket 

tyder på att många i staden visat stöd för offren och de anhöriga: 

 

Jhosep Guerrero, 18 år, kom bärande på en stor vit nalle. På nallens mage hade han 

skrivit: “Vila i frid små änglar ni kommer alla att vara saknade och förbli i våra 

hjärtan” [Winiarski 2012-12-17, DN]. 

 

I texten ”Seeking comfort in song” dramatiserar journalisterna Dolnick och Wilson händelsen 

som om man vore på plats. De använder sig av kontraster i händelseförloppet. 

En del barn tog tag i sina nallar och snuttefiltar för att känna sig trygga. Läraren Mrs. Wexler 

låste in sig i klassrummet och distraherade barnen genom att be dem sjunga visorna Jingle 



35 
 

bells och Silent night: “They did not pause when they heard shots or screams” [Dolnick & 

Wilson 2012-12-17, NYT]. De sjunger medans pistolskotten hörs utanför, vilket skapar 

kontraster. En av lärarna som blev mördad hade nyss börjat jobba på skolan. Återigen 

gestaltar journalisterna gärningsmannen som en ond person när de fortlöper texten med att 

Lanza kallblodigt sköt den läraren och alla barn i det klassrummet. Journalisten väljer här att 

använda sig av en gestaltningsram, där ”hot mot barnen” är i fokus (Entman et al. ur The 

handbook of journalism studies 2009:185). 

När massakern är över och Lanza har tagit livet av sig själv anländer polisen till skolan. 

Barnen leds ut av en polis som ber barnen hålla för ögonen: 

 

With their hands on the shoulders of the children in front of them, the children hurried 

past bodies and pools of blood, but it was hard to run with their eyes closed [Dolnick 

& Wilson 2012-12-17, NYT]. 

Journalisterna skapar ett effektfullt slut när de gestaltar hur en elev på Sandy Hook agerade 

direkt efter hon varit med om skolskjutningen: 

A 9-year-old girl in the fourth grade named Emma, when she got home that day, 

marched straight to her room with a friend and emerged with a handwritten account 

of everything she had witnessed. Her mother did not get past the title before breaking 

down. It read, “The Shooting” [Dolnick & Wilson 2012-12-17, NYT]. 

Alla tre skolskjutningarna är exempel på media events (Dayan & Katz 1992:20), då 

händelserna avbröt den vanliga nyhetsrapporteringen i medierna. Nyhetshändelserna blossade 

upp med stora rubriker och följdes upp under ett par dagar. Men kort efteråt övergick 

medierna till den vanliga rapporteringen, medan invånarna i dessa amerikanska städer hade en 

lång väg tillbaka till den vanliga vardagen. 

Summering 

Den svenska journalisten använder uttryck som  “rödgråtna ögon” och “bräcklig 

självsäkerhet” om skolkamraterna i texten från Columbine. De amerikanska journalisterna 

använder uttryck som “the children hurried past bodies and pools of blood” i texten från 

Sandy Hook. I de svenska artiklarna är det fokus på de drabbades iakttagelser av händelsen 
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och de anhörigas sorg. I de amerikanska är det skolkamraternas skräck och panik som får 

utrymme i texterna. De överlevande och offren får en ”hjälteroll”, då exempelvis en lärare 

offrade sitt liv för att rädda så många studenter som möjligt på Virginia Tech. Rapporteringen 

från Sandy Hook är bra exempel på hur de amerikanska journalisterna gestaltar läraren som 

en “hjälte”, då hon sjunger för barnen i klassrummen så att de blir lugna. 

6. Slutsatser 

Syftet med studien var att ta reda på hur journalister gestaltar tre amerikanska 

skolskjutningar i svenska Dagens Nyheter och Aftonbladet samt amerikanska New York 

Times. Den första delfrågan var att undersöka vilka personer som får utrymme i 

artiklarna och hur journalisterna gestaltar gärningsmännen i respektive land. 

 Gestaltningarna av gärningsmännen i skolskjutningarna skiljer sig åt. Vi såg ett tydligt 

mönster i artiklarna om Columbineskjutningen, där både de svenska och amerikanska 

artiklarna ger mest utrymme till gärningsmännen. 

 Gärningsmannen Seung-Hui beskrivs flest gånger som “psykiskt sjuk”. Förklaringar 

till varför Sueng-Hui utförde dådet söks i hans medicinska bakgrund.   

 Vilka som får utrymme i artiklarna om Sandy Hook skiljer sig mycket från Columbine 

och Virginia Tech. Offren och de anhöriga får mest utrymme i artiklarna och 

journalisterna har intervjuat lärare och skolkamrater som berättar om sina upplevelser.  

De andra två delfrågorna var att undersöka hur gärningsmännen och offren gestaltas i 

svenska Dagens Nyheter och amerikanska New York Times.  

 De skillnader som finns mellan den amerikanska och svenska rapporteringen är att i de 

amerikanska texterna ligger fokus på gärningsmannens bakgrund och de överlevande 

gestaltas som ”hjältar”. De svenska texterna är gestaltade med sorg och tragedi. 

 De amerikanska journalisterna ger en mer delaktig bild av händelsen om 

skolskjutningarna än de svenska journalisterna, då amerikanarna är partiska i 

händelserna och upplever smärtan och sorgen på ett påtagligare sätt.  
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 Den sannolika orsaken till att journalisterna är lika i sina gestaltningar har stöd i 

globaliseringen av journalistiken, då information från hela världen når och påverkar 

oss. Journalister väljer därför liknande utgångspunkter när de ska gestalta gärningsmän 

och offer.   

 De likheter som finns i både de svenska och amerikanska tidningarna är att 

journalisterna gestaltar gärningsmännen som onda personer. Den gestaltningen kan 

göra gärningsmännen till “kändisar” i och med deras dåd. 

6.1 Vad skiljer Columbine, Virginia Tech & Sandy Hook åt?  

 De svenska artiklarna gestaltar Harris och Klebold som två individer som var ute på 

fel spår. I de amerikanska är det fokus på vilka gärningsmännen var och hur deras 

uppväxt påverkat dem att bli de individer som var kapabla att skjuta ihjäl sina 

klasskamrater. Detta hände i USA och det blir viktigare för de amerikanska 

journalisterna att söka förklaringar till hur två av deras egna ungdomar kunde svika 

sina skolkamrater och begå detta brott. 

 Det mönstret vi observerar i både den svenska och amerikanska rapporteringen är att 

journalisterna söker förklaringar till Harris, Klebolds och Lanzas dåd i deras 

uppväxter. Om Sueng-Hui söks det bara i hans medicinska bakgrund, vilket är ett 

intressant diskussionsämne. 

 Det som skiljer artiklarna åt är att de amerikanska journalisterna väljer att skapa en 

mer dramatisk situation, då de bokstavligt gestaltar händelsen i detalj. Amerikanarna 

vill skapa en mer “blodig och brutal” bild av vad som hände. Offren gestaltas som 

“döda kroppar” och “lik”. Detta ställs i kontrast till de svenska artiklarna, då offren 

gestaltas mer som personer och offer. 

 I både de svenska och amerikanska artiklarna om Sandy Hook får offren störst 

utrymme. Det är den tydligaste skillnaden vi märkt mellan skjutningarna och 

gestaltningen av offer.  
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7. Diskussion 

Både de amerikanska och svenska journalisterna gestaltar gärningsmännen på olika sätt och 

med olika uttryck. Vi antog att gärningsmännen skulle få en stereotyp gestaltning från början, 

men så var inte fallet. Journalisterna är duktiga på att dramatisera och kan med bara några ord 

berätta om skolskjutningarna. De lyckas fånga läsarna och lämna dem med eftertanke kring 

det hemska som har hänt. De påverkar läsarens uppfattning om gärningsmännen och 

skolkamraterna beroende på vad de väljer att belysa för detaljer. 

Ett exempel är när journalisterna Wilgoren & Johnson (1999-04-23, NYT) intervjuar 

skolkamraten Eric Weig. Han säger att Harris och Klebold var “vanliga grabbar”, medans 

Mälarstedt (1999-04-22, DN) väljer att gestalta dem som “pojkar med svartrockar som spred 

panik omkring sig”. Journalisterna gestaltar gärningsmännen så pass olika att det sannolikt 

påverkar läsarnas associationer om hur gärningmännen var och vad som hände i verkligheten. 

Det beror även på vilken tidning man läst och vilket land man bor i. 

När journalisterna söker efter svar i gärningsmännens uppväxt tolkade vi det som ett sätt att 

tillfredsställa läsarnas behov. Efter Columbineskjutningen uppstod behovet av att få veta vem, 

hur och varför. Likt de amerikanska journalisterna som söker förklaringar till dåden, letar de 

svenska journalisterna efter nordiska kopplingar bland skolkamraterna och offren. Detta ansåg 

vi vara ett sätt att få läsarna att kunna identifiera sig med personerna som befann sig på 

Virginia Tech vid skjutningen. Det skapade en kulturell närhet till en händelse långt bort.  

I rapporteringen från Sandy Hook är det fokus på offren och skolkamraterna. Vi ansåg att det 

hade med offrens låga ålder att göra och det var därför väsentligt för journalisterna att låta 

offrens anhöriga och skolkamrater komma till tals. Sedan kan man diskutera hur intervjuerna 

påverkade de unga skolkamraternas perspektiv i relation till den traumatiska händelsen. Det 

öppnar upp möjligheten för journalisterna att använda känsloyttringar och starka historier om 

de unga, oskyldiga barnen. Att de amerikanska journalisterna gestaltar de som överlevde som 

“hjältar” ser vi som ett medvetet berättargrepp. De sätter ett mervärde i att låta överlevande få 

störst del i reportagen, än vad de svenska journalisterna gör. Trots avsaknad av teoretiskt stöd 

såg vi detta som en återspegling på hur det amerikanska samhället värderar överlevande och 

deras tradition av att hylla sina egna som begår modiga handlingar.  
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Ett dilemma för en journalist är att både kunna dramatisera en händelse och samtidigt 

rapportera objektivt. När journalisterna gestaltar dessa tre skolskjutningar skapar de olika 

uppfattningar om vad som hände. Journalisterna söker inte förklaringar i Seung-Huis uppväxt 

eller familjeförhållanden till varför han sköt ihjäl 32 personer. Vi tycker att det skulle vara 

intressant att vidare diskutera varför journalisterna väljer bort aspekten om härkomst med just 

honom. Seung-Hui var född i Sydkorea, men flyttade till USA vid åtta års ålder. Har 

avsaknaden av förklaringar i hans uppväxt att göra med hans härkomst? Skulle det se ut på 

samma sätt om detta hände på en svensk skola?  

Gestaltningen av de inblandade i en händelse är ett intressant ämne att undersöka, eftersom 

medierna möjligtvis gestaltar gärningsmannen olika beroende på vad de har för härkomst. Vi 

skulle därför motivera vidare forskning om gärningsmäns härkomst påverkar gestaltningen av 

dem i medierna. 
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•   lärare/skolpersonal 
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Tidning        Datum          Händelse          Artikel 
Aftonbladet  1999-04-21    Columbine       21 har dött i skolorna på tre år - tills i går. 

Aftonbladet  1999-04-21    Columbine       ”Vansinne är hälsosamt”. 

Aftonbladet  1999-04-21    Columbine       Forsberg: Det är helt sjukt. 

Aftonbladet  1999-04-21    Columbine       25 sköts till döds i skola. 

Aftonbladet  1999-04-21    Columbine       Svenska Sara mitt i dramat. 
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Aftonbladet  1999-04-22    Columbine       Liberala vapenlag stoppades. 

Aftonbladet  1999-04-22    Columbine       Littleton – ett öppet sår. 

Aftonbladet  1999-04-22    Columbine       Vänner och massmördare. De hämnades sina mobbare. 

Aftonbladet  1999-04-22    Columbine       Skolmassakern: Så sköts 15 till döds. 

Aftonbladet  1999-04-22    Columbine       ”DiCaprio fick dem att mörda”. 

Aftonbladet  1999-04-22    Columbine       De döda kropparna bars bort av poliser i morse. 

Aftonbladet  1999-04-22    Columbine       Skolmassakern. Hanna: Det är så overkligt. 

Aftonbladet  1999-04-23    Columbine       Oprah Winfrey bröt ihop i TV. 

Aftonbladet  1999-04-23    Columbine       Han offrade sitt liv för eleverna. 

Aftonbladet  1999-04-23    Columbine       Så lätt köps ett vapen i Denver. 

Aftonbladet  1999-04-23    Columbine       De berövades sina liv – på väg ut i vuxenvärlden. 

Aftonbladet  2007-04-17    Virginia Tech  Han jagade sin flickvän. 

Aftonbladet  2007-04-17    Virginia Tech  Filmen av blodbadet. 

Aftonbladet  2007-04-17    Virginia Tech  Här sköts 33 till döds. 

Aftonbladet  2007-04-18    Virginia Tech  De blev offer för kulorna. 

Aftonbladet  2007-04-18    Virginia Tech  Ni fick mig att göra det. 

Aftonbladet  2007-04-18    Virginia Tech  Tårarna tar inte slut. 

Aftonbladet  2007-04-18    Virginia Tech  Studenten mördade 32 personer. 

Aftonbladet  2007-04-19    Virginia Tech  Här hedras offren. 

Aftonbladet  2007-04-20    Virginia Tech  USA fruktar fler vansinnesdåd. 

Aftonbladet  2007-04-20    Virginia Tech  Rädsla för fler mord stänger skolor. 

Aftonbladet  2012-12-15     Sandy Hook    Han dödade sin mamma. 

Aftonbladet  2012-12-16     Sandy Hook    6 vuxna och 20 barn dödades. 

Aftonbladet  2012-12-16     Sandy Hook    ”Jag såg dem alla”. 

Aftonbladet  2012-12-16     Sandy Hook    FBI:s teori: En händaktion. 

Aftonbladet  2012-12-17     Sandy Hook    Vapen i USA. 

Aftonbladet  2012-12-17     Sandy Hook    Här hedrar Obama de döda i tragedin. 

 

Dagens Nyheter  1999-04-21   Columbine      Elever dödade i skottdrama. 
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Dagens Nyheter  1999-04-22   Columbine      Vackra ord räcker inte. 

Dagens Nyheter  1999-04-22   Columbine      Skottdramat i Colorado: ”Jag såg dem som normala.  

Dagens Nyheter  1999-04-22   Columbine      Skottdramat i Colorado: Hjärnskada kan vara orsak. 
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Dagens Nyheter  2007-04-18   Virginia Tech  Dödens tystnad rådde på minneshögtid i Blacksburg. 

Dagens Nyheter  2007-04-18   Virginia Tech  Ensam 23-årig student bakom massakern. 

Dagens Nyheter  2007-04-18   Virginia Tech  28 000 studenter på Virginia Tech. 

Dagens Nyheter  2007-04-19   Virginia Tech  Mördare skickade film till TV-kanal. 

Dagens Nyheter  2012-12-15   Sandy Hook    USA skakas av massakern på förskolebarn. 

Dagens Nyheter  2012-12-15   Sandy Hook    Idyllisk småstad i chock. 

Dagens Nyheter  2012-12-15   Sandy Hook    Chocken efter massakern. 

Dagens Nyheter  2012-12-15   Sandy Hook    ”Alla ser så otroligt ledsna ut”. 

Dagens Nyheter  2012-12-16   Sandy Hook    Idyllisk småstad som förändrats för gott. 

Dagens Nyheter  2012-12-16   Sandy Hook    Sorgen vilar tungt efter skolmassakern i USA. 

Dagens Nyheter  2012-12-17   Sandy Hook    Nu börjar den långa vägen tillbaka för stadens invånare. 
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New York Times 2007-04-17 Virginia Tech Eight years after Columbine. 

New York Times 2007-04-17 Virginia Tech A friend, a “good listener” and a victim in a day of tragedy. 

New York Times 2007-04-17 Virginia Tech 32 shot dead in Virginia: worst U.S gun    rampage. 

New York Times 2007-04-18 Virginia Tech For school, several ties to shootings. 

New York Times 2007-04-18 Virginia Tech Inside room 207, students panicked at rampage and then held off 
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New York Times 2007-04-18 Virginia Tech Some had made their marks, and many others were just beginning. 

New York Times 2007-04-18 Virginia Tech For rampage killers, familiar descriptions, “troubled” and “loner”, 

but no profile. 
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New York Times 2012-12-16 Sandy Hook A painful duty: consoling a town. 

New York Times 2012-12-16 Sandy Hook These tragedy most end. 

New York Times 2012-12-16 Sandy Hook The nation heads back to school. 

New York Times 2012-12-16 Sandy Hook A mother, a gun enthusiast and the first victim.  

New York Times 2012-12-17 Sandy Hook Computer in Connecticut gunman. 

New York Times 2012-12-17 Sandy Hook School shooting in Newtown.  

New York Times 2012-12-17 Sandy Hook Seeking comfort in song amid the bullets. 

New York Times 2012-12-18 Sandy Hook Two funerals for two 6-year olds.  

 

Bilaga 4. Referenslista för kvalitativa delen (5 artiklar som saknar länk) 

 

4.1 Skottdramat i Colorado/DN i Littleton: Sorg och osäkerhet efter dåden 
Dagens Nyheter. Publicerat i print 1999-04-22. 

KURT MÄLARSTEDT. 

Blommor, nallar, brev och andra sympatiyttringar lades under onsdagen utanför Columbine High 

School i Littleton, Colorado USA. Under dagen har också skräckinjagande berättelser vittnat om 

hänsynslöst våld när 15 personer dödades. 

LITTLETON, COLORADO. 

 

Tre unga flickor vandrar på gångstigen längs Bowlew Avenye som löper längs Columbine High 

School i Littleton, Colorado. Nysminkade, korta jackor, tajta jeans. Tuggummi. De visar världen hela 

det självförtroende flickor i den åldern kan, men längst in i deras ögon finns en ovisshet, en osäkerhet. 

"Rebels", står det på framsidan av deras jackor. Så heter skolans lag i basket och fotboll, både den 

amerikanska och den europeiska varianten. "Poms" på ryggen på jackorna avslöjar att Erica, Kate och 

Brianna iförda glittrande trikåer vid skollagens matcher dansar med pompoms för att elda 

hejarklacken, och lagen, till stordåd. Nu bär de var sin blomsterbukett och är på väg till en av de stora 

parkeringsplatser som omger denna stora utbredda skola. De hade ingen annanstans att söka sig med 

sin sorg och osäkerhet efter massakern i deras skola i tisdags, då två 18-åriga elever vid skolan sköt 

och i en del fall sprängde 15 människor till döds,11 unga män och fyra unga kvinnor. Skolkamrater. 

 

- Vi får inte komma i närheten av familjerna (till de ännu inte helt identifierade döda) och vi får inte 

komma in i skolan. Vart skall vi gå?, säger Erica. 

 

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

gärningsmännen, hur de sprang ut, "ja, vi hade tur". När de når parkeringsplatsen brister deras 

bräckliga självsäkerhet. Bland elevernas parkerade bilar finns en röd Aciura Legend, illa repad på 

vänster sida men i övrigt i gott skick. På bilens tak ligger redan blomsterbuketter. Någon har satt en 

liten blå nejlika i radioantennen på vänster bakflygel.  

 

På bagageluckan ligger en ensam solros. Runt bilen står unga människor, flera flickor som Erica och 

hennes kamrater, unga män med långa vida jeans och basebollmössor med skärmen bakåt. Rödgråtna i 

omfamningar. En något äldre kvinna stryker flickorna över håret. Ja, nu finns det inte längre någon 

anledning för Erica, Kate och Brianna att hålla sina tårar tillbaka. De rusar mot gänget vid bilen, 

lägger sina blommor på bilens tak, böjer sig ner, lägger armarna om varandra. En klasskamrat från 

11:an, får man förmoda, hade ägt bilen. Nu ligger han förmodligen död inne i skolan. Ingen av 

ungdomarna ville ge hans namn. Polisen har ännu inte släppt listan. En lite äldre kvinna fräser åt den 

stora skocken fotografer på kullen vid parkeringsplatsen att sluta ta bilder, omedelbart. Runt några 

späda träd växer högar av blommor och nallar och brev och andra sympatiyttringar. Hela dagen 

kommer elever vandrande längs stigen vid Bowles Avenue med blommor och sympatirosetter på 

jackor. Människor samtalar lågt i små grupper, och någonstans förbereder sig ett antal familjer på det 

definitiva beskeden att deras barn ligger döda i skolan. Senare på eftermiddagen tätnar leden på kullen. 

Ett tiotal elever, rödgråtna och skakade, samlas i en stor klunga, som en människoboll. Först ber de, 

sedan sjunger de med ljusaröster en hymn. 
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Fler elever strömmar till, bollen växer till 30, 40 unga människor. 

Över alltsammans smattrar tv-kanalernas helikoptrar. En hund skäller plötsligt. Röda korset och 

Frälsningsarmen delar smörgåsar, godis och dryck. Några tiotal meter från bönemötet håller sheriffen i 

Jefferson county, där Littleton ligger, sin presskonferens, tillsammans med företrädare för skolan. Alla 

anhöriga utom till två av de dödade hade underrättats. Inom några timmar, sade sheriffen, skulle de 

döda kropparna kunna föras från skolan. På motorhuven till en bil sitter en mycket liten pojke och 

gråter. Tårarna rann nedför hans kinder, som nedför så många andra kinder denna grå dag. Unga 

kvinnor tillverkar rosetter av band i grått och skolans färger. Till kvällen förbereddes flera 

minneshögtider. På torsdagen öppnas åter alla skolor i Jefferson county efter att ha varit stängda en 

dag. Columbine High School kommer att vara stängd resten av läsåret. 
 

4.2 Skottdramat i Colorado: 

"Jag såg dem som normala". Skolkamrat berättar om 

... bekantskapen med de två mördarna. De var inte deprimerade och använde inte droger. 
Dagens Nyheter. Publicerat i print 1999-04-22. 

Av Kurt Mälarstedt DN:s korrespondent 

LITTLETON, COLORADO. 

 

Eric Weig kunde inte hålla sina tårar tillbaka dagen efter våldsdåden vid Columbine High School i 

Littleton, Colorado. Även han ville uttrycka sin sorg och sin bestörtning över det inträffade i 

skolan i tisdags.Men han ville också, talade han till en stor grupp journalister, berätta om Eric Harris 

och Dylan Klebold, de två 18-åriga elever som i tisdags iförda sina vanliga svartrockar gick in i skolan 

och spred panik och ångest omkring sig, som sedan tog sina egna liv och som nu låg döda i skolans 

bibliotek, tillsammans med de flesta av sina offer. Eric Weig gick i samma videofilmkurs som Eric 

Harris och Dylan Klebolt. Nu ville han bara ha sagt att de kanske var lite udda, men vilken tonåring är 

inte det? 

 

- Ja, de blev retade, men . . . 

 

Eric Weig bryter samman och gråter inför alla tv-kamerorna, men han går inte sin väg, han fortsätter 

att berätta och han säger att alla har rätt att klä sig lite annorlunda. 

 

- Jag betraktar den Eric och den Dylan jag kände som normala människor, faktiskt. 

 

Nej, de hade inte visat bitterhet över att de blivit retade. Ja, de hade själva markerat sitt utanförskap 

genom att gå rakt fram i korridorerna när de mötte vad de betraktade som skolans sportfånar, 

idrottshjältarna, men, de hade inte direkt hotat någon. Ändå, bara någon timme efter de första skotten i 

skolan kände sig Eric Weig övertygad om att de då ännu inte identifierade gevärsmännen var hans 

kamrater Eric Harris och Dylan Klebolt. Det var något de hade sagt vid något tillfälle, och det var 

något i deras videoprojekt, filmer som polisen nu beslagtagit och som Eric Weig inte får berätta mer 

om. 

 

- Ändå, jag förstår inte. De var inte deprimerade, de använde inte droger. 

 

Det är så oförklarligt. Jag kände Eric bäst, var hemmahos honom några gånger. Stort hus, högre 

medelklassfamilj. Nej jag förstår inte. Nej - ingen förstår. I pratprogrammen i radio dammas åter alla 

teorier av. Hur lite gud i livet, hur lite föräldraransvar, för mycket våld på tv och video, allt för lätt att 

lära sig göra bomber på internet, hela våldskulturen i detta amerikanska samhälle. 

 

4.3 Mördaren skickade film till tv-kanal 

Dagens Nyheter. Publicerat i print 2007-04-19. Sektion: Världen. 

Sida: 28. 
BLACKSBURG. Efter att ha mördat de två på studenthemmet gick Cho Seung-Hui till posten med ett 

paket med filmer, bilder och skrivna texter som han skickade till tevebolaget NBC. När paketet var 
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skickat fortsatte han massakern på Virginia Tech där 33 människor dog. 

 

Tidigt på onsdagsmorgonen mottog tevebolaget NBC ett paket med bilder, filmer och skrivet material 

från Cho Seung-Hui. Bland materialet fanns 23 QuickTime-filmer som visade Cho där han berättar om 

sitt hat mot de rika. Det här hade inte behövt hända , säger Cho i en av filmerna enligt NBC. 

På en bild som publicerades på NBC:s hemsida sent på onsdagskvällen svensk tid syns Cho stående 

med de två vapen som han sedan kom att mörda de 32 eleverna med. Av allt att döma bär han också de 

kläder som han hade på sig under massakern. Vad materialet i övrigt visar avslöjades inte av polisen 

eller NBC och trots mängder av frågor från den församlade pressen vägrade polisens representanter att 

svara på några som helst frågor. Paketet från Cho Seung-Hui var adresserat till NBC News chef Steve 

Capus och anlände till tevebolaget NBC i New York på onsdagsförmiddagen amerikansk tid. Att det 

dröjde så länge förklaras med att adressen och postnumret var felaktigt. När det öppnades visade det 

sig innehålla bilder och filmer och skrivna texter från Cho.  

 

Innehållet är svårt att följa, störande, mycket störande, mycket argt och fyllt av svordomar , säger 

Steve Capus i en intervju på NBC:s hemsida. Efter att ha kopierat materialet skickade NBC det till FBI 

för vidare undersökning. Materialet sändes till NBC någon gång mellan den första och andra 

dödsskjutningen på måndagen, skriver tevebolaget i ett uttalande. En tidsstämpel med klockslaget 

09.01 på omslaget bekräftar detta. Då återstod 30 minuter innan Cho började skjuta ihjäl elever och 

lärare i klassrummen på Norris Hall. Av det som hittills läckt ut om innehållet finns det uppgifter om 

att Cho framställt ett manifest riktat mot rika människor och bilder på honom själv där han håller i 

olika vapen. Det ska också finnas svaga antydningar om en massaker. Gärningsmannen, den 

Koreafödde 23-åringen Cho Seung-Hui, framstår alltmer som en störd och problemfylld ensling. I 

slutet av 2005, inte långt efter att han börjat sina studier vid universitetet, vårdades han en kort tid på 

en psykiatrisk klinik. Då hade han överöst en kvinnlig student med epostmeddelanden och intensiv 

uppvaktning. Hon tyckte det var tillräckligt obehagligt för att rapportera saken till universitetets polis, 

men ville inte göra en formell anmälan, sade polischefen Wendell Flinchum. En anhörig var orolig för 

Chos hälsa och misstänkte att han bar på självmordstankar. Han fick psykiatrisk vård, men ville själv 

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

lärare och elever vid Virginia Tech trätt fram och vittnat om hans extrema tillbakadragenhet och 

underliga, ibland skrämmande beteende. 

 

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

 

Frågan är varför skolan, som berömmer sig om den familjära anda som råder, inte grep in tidigare. 

Virginias demokratiske guvernör Tim Kaine ska tillsätta en kommission som ska granska skolans 

handlande.Det innefattar även frågan varför det dröjde så länge innan universitetsledningen larmade 

eleverna efter de första skotten och varför skolområdet inte genast spärrades av. 
 

4.4 Sorgen vilar tungt efter skolmassakern i USA 
Dagens Nyheter. Publicerat i print 2012-12-16. 

Michael Winiarski. 

Det var på lördagen fortfarande oklart varför 20-årige Adam Lanza mördade sin mamma och 

därefter körde till en skola för att där skjuta ihjäl ytterligare 26 människor, varav 20 förskolebarn. Men 

polisen räknar med att snart kunna kartlägga mördarens motiv. 

 

Eftersom mördaren tog sitt eget liv efter massakern kanske vi aldrig får något svar på den fråga som 

alla ställer sig: Varför? Det finns obekräftade uppgifter om att Lanza, som levde tillsammans med sin 

mor, var psykiskt störd. Han har beskrivits som en intelligent person, om än en enstöring. Han uppges 

ha varit mycket deprimerad efter föräldrarnas skilsmässa, men ingenting har hittills framkommit som 

tyder på att det fanns några allvarliga varningssignaler om att han var kapabel att begå ett så 

fruktansvärt brott. Polisen är sparsam med att redovisa detaljer, men det tycks som om Lanza - 

tvärtemot vad som tidigare uppgivits - tvingade sig in i skolbyggnaden. Enligt tidigare uppgifter hade 

en vakt släppt in Lanza förbi säkerhetsdörrarna genom att trycka på en dörröppningsknapp. På en 
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presskonferens med Connecticuts delstatspolis framkom också att man räknar med att snart kunna 

fastställa motivet till masskjutningen. 

 

- Vi har mycket goda bevis som kan hjälpa oss att fastställa motivet, sade polisens talesman Paul 

Vance. 

 

Han sade att en av överlevarna från massakern kommer att bli viktig för den fortsatta 

brottsutredningen. Dagen efter skolmassakern här i det lilla samhället Newtown i Connecticut sluter 

sig befolkningen inåt, i väntan på att förkrossade mammor, pappor och syskon ska få bekräftat vad de 

redan har förstått: att just deras lilla älskling finns med bland de 20 mördade småbarnen i Sandy Hook 

Elementary School. För att vara en lördag tio dagar före jul är det tomt på huvudgatan i Newtown, en 

typisk småstad i New England som lyser av välstånd och harmoni. De stora villornas trädgårdar är 

välansade och ordentliga farthinder på gatorna ska förhindra att barnen riskerar livet. Men sedan i 

fredags ligger denna idyll i spillror. Skolan några hundra meter bort är avspärrad av polisen och är 

ofattbart nog förvandlad till en brottsplats, eller kanske snarare en slaktplats. Det är svårt att tänka på 

hur det såg ut i de två klassrummen efter att den 20-årige Adam Lanza systematiskt sköt ihjäl 

förskolebarnen. Sent i går kväll, svensk tid, släppte polisen en lista på samtliga 26 personer som 

dödades. Barnen - tolv flickor och åtta pojkar - var sex eller sju år gamla. Dessutom berövades sex 

kvinnor i åldern 27 till 56 år livet. Enligt rättsläkaren dog alla av skottskador och större delen av dem 

dödades med automatvapen.I Newtowns många kyrkor vilade sorgen tung. En skylt utanför 

Metodistkyrkan på Church Hill Road förkunnar: ”Our hearts are broken” och att en minnesstund ska 

hållas till kvällen. Pastorn vill inte uttala sig när jag frågar honom om hur hans församling hanterar 

tragedin. Längre ned på gatan, i den kombinerade diversehandeln och frisersalongen ”Fun Kids/Fun 

Kuts”, berättar det tårögda ägarparet Marcie och Felix Benitez att de känner nästan alla föräldrar - och 

flera av barnen - som drabbades av skolskjutningen. 

 

- Det är ofattbart. Nittionio procent av skolbarnen handlar i den här butiken och brukar klippa sig här, 

säger Marcie.  

 

Hennes man Felix berättar att det en normal lördag skulle vara helt packat i affären, och en lång kö 

skulle ringla sig till klippningen. Men nu är det bara några sporadiska kunder som tittar in. 

- Nu är det väntan. Eftersom jag känner familjerna vet jag vilka barn som är döda, men det är när det 

blir officiellt som det blir riktigt fruktansvärt. När begravningarna börjar, säger Felix. 

 

Han tror att det kommer att ta långt tid, förmodligen åratal, innan staden har kommit över det som har 

hänt och kan hela sina sår. 

- Varje år kommer den 14 december att bli en sorgens dag i Newtown. 

 

Kanske inte bara i Newtown. Mer än vid tidigare masskjutningar har vapenfrågan dykt upp i den 

nationella debatten. President Barack Obama sade i sitt tv-tal i fredags att det måste till ”meningsfullt 

agerande” för att förhindra att denna tragedi upprepas. Det har sagts av Obama och andra många 

gånger tidigare, men inget har hänt. Det är som om vapenlobbyn, som hänvisar till författningens 

bestämmelse om allas rätt att bära vapen, stoppar varje försök att ifrågasätta vapenkulturen. Det 

beräknas att det finns 300 miljoner skjutvapen i USA i privata händer. I de flesta delstater är det 

mycket enkelt att skaffa sig ett handeldvapen. När jag frågar Felix Benitez om vad som kan göras för 

att förhindra att fler av dessa skolmassakrer ska inträffa skakar han på huvudet. Han tror inte att det 

finns en enkel lösning. Här i trakten har de flesta vapen hemma. 

 

- Det här skulle kunna hända var som helst. Det finns alltid ruttna äpplen i en korg. Alla ska ha rätt att 

skydda sig själva med ett vapen. Men visst när något sådant händer kan man ju undra om det fungerar. 

Det verkar som om alltför många har vapen som inte ska ha dem. 
 

 

 



49 
 

4.5 Nu börjar den långa vägen tillbaka för stadens invånare 
Dagens Nyheter. Publicerat i print 2012-12-17. 

Michael Winiarski 

Tre dagar efter skolskjutningen i Connecticut har det blivit tid för invånarna i Newtown att inleda den 

tunga vägen tillbaka till ett normalt liv, i den mån det är möjligt. I går kallade klockorna i stadens 

många kyrkor till minnesgudstjänster för dem som mördats. 

... 

De råa och blodiga rapporterna från rättsläkaren gör det inte lättare att bearbeta den sorg som 

massakern på 27 oskyldiga barn och lärare har utlöst. Efter den inledande chocken är det som om det 

är först nu de anhörigas ofattbara förlust har börjat sjunka in. Namnen på de döda barnen och 

skolanställda har blivit offentliga; offren har fått ansikten. De sörjande ville denna dag hålla sorgen 

utom räckhåll för massmediernas skarpa strålkastarljus. Framför den katolska kyrkan Saint Rose of 

Lime hade stora skyltar med texten ”No Media!” placerats ut. På parkeringen föll en polis ned på knä 

och grät framför en uppsättning blommor och gosedjur som lagts på gräset. Hon gjorde korstecknet 

och bad en tyst bön. Teresa Speladis från grannstaden Danbury kände inget av offren för massakern. 

Hon sade att hon kommit till kyrkan för att stödja dem som förlorade någon nära och kär. Att något 

måste göras åt tillgången på vapen har hon tyckt länge. 

 

- Men nu, efter att en till fruktansvärd tragedi har inträffat, måste vi prata om den här frågan på allvar. 

 

I en annan del av Newtown öppnade på söndagen ett kriscentrum för de som behöver hjälp med att 

lindra det trauma som drabbat dem; hur man hanterar sorgen, hur man ska prata med barnen om vad 

som har hänt och hur man kan stödja varandra inom och utom familjen. 

Vad som hände under själva skolmassakern i fredags morse har också börjat få klarare konturer: Nu 

vet polisen att den tjugoårige Adam Lanza sköt sig igenom glasdörrarna till Sandy Hook Elementary 

School med ett halvautomatiskt gevär och sedan började han genomföra sitt massdödande. Tio minuter 

senare var 20 förstaklassare, fyra lärare, skolans rektor och skolpsykologen döda, de flesta skjutna från 

nära håll. Tidigare samma morgon hade Adam Lanza skjutit ihjäl sin mor, som han bodde hos. När 

polisen hann fram till skolan hade han hunnit ta sitt eget liv.Staten Connecticuts medicinska rättschef 

H Wayne Carver sade på en presskonferens att vart och ett av de döda barn han undersökt hade mellan 

tre och elva skottskador. Han hade aldrig sett något värre under mer än trettio år som rättsläkare. 

Framför Newtowns brandstation, vid den avspärrade infarten till Sandy Hook-skolan, har en stor hög 

med blommor, ljus och kramdjur börjat torna upp sig. 

Jhosep Guerrero, 18 år, kom bärande på en stor vit nalle. På nallens mage hade han skrivit: ”Vila i frid 

små änglar ni kommer alla att vara saknade och förbli i våra hjärtan.” 

Jhosep hade kommit från Hartford, sex mil bort, med sina föräldrar och syskon, för att hedra de döda. 

Hans lillebror Ryan är sju år - lika gammal som de mördade barnen - och har ställt många frågor om 

vad som hände i Newtown. 

 

- Det är så sorgligt, men jag är orolig för Ryans skull. Det känns som det kan vara farligt att gå i 

skolan nu för tiden, sade mamman Hellen Guerrero. 

 

- Vapentillgången måste begränsas. Och säkerheten på skolorna måste förbättras. 
 

 

 


