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SAMMANFATTNING/ABSTRACT	

Den 22 oktober 2015 attackeras en skola i Trollhättan av en maskerad gärningsman, han är beväpnad 
med kniv och ett svärdliknande föremål och lyckas attackera tre personer innan han själv skjuts till döds 
av polis. 

Den här uppsatsen handlar om just denna händelse och hur den återberättas i några av våra största 
nyhetsmedium. Jag vill undersöka hur artiklarna bidrar till en förståelse av denna händelse genom den 
berättelse som de tillsammans skapar. För att undersöka detta vill jag se vilka perspektiv som väljs när 
händelsen beskrivs, vilka röster som får höras och vilka delar av händelsen som ges utrymme. Jag 
undersöker således artiklarna med hjälp av textanalys och jag kombinerar en narrativ analys med 
kontextualiseringsanalys, för att sedan koppla resultaten till postkolonial diskursanalys.  

Jag har valt att kombinera dessa tre analysmetoder för att de tillsammans kan ge ökad förståelse för hur 
diskriminerande strukturer kan reproduceras via text, och i synnerhet mediernas olika texter. För det är 
just det jag vill undersöka i denna uppsats, hur de sex valda nyhetsartiklarna kan ge uttryck för 
diskriminerande strukturer. Analysen visar bland annat att den beskrivna platsen, Kronogården i 
Trollhättan, inte beskrivs som vilken plats som helst, utan som en plats där ”de” bor, där ”vi” inte hör 
hemma. Artiklarna bidrar till att skapa en polarisering mellan ”oss” och ”dem”, och platsen beskrivs 
vara en utsatt plats redan innan skolattacken ägt rum. De olika grupper som framträder i texterna 
tillskrivs också olika värden, där ”vi” ofta tillskrivs positiva egenskaper till skillnad från ”de”.  

 

Nyckelord: Narrativanalys, kontextualisering, postkolonial diskursanalys, svenskhet, 

medierapportering, Trollhättan 

English title: Where ”we” don’t belong 
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1	INLEDNING	

Den 22 oktober 2015 tar sig en maskerad, beväpnad man in på en skola i Trollhättan. Han attackerar 

lärare och elever med svärdliknande föremål, vilket resulterar i att tre personer får så allvarliga skador 

att de avlider.  

Efter attacken kritiseras många av de svenska nyhetsmedierna för att reproducera gärningsmannens 

rasistiska världsbild genom sitt språkbruk, de anklagas för att bidra till att rasistiska åsikter normaliseras. 

 Tidigare studier om mediernas roll i reproduktionen av normer och värderingar har visat att de ofta 

formulerar stereotyper som allmänheten sedan anammar. Teun van Dijk har bland annat 

uppmärksammat hur mediernas val av ord och formuleringar påverkar mottagarnas uppfattning av den 

beskrivna händelsen. Han menar att medierna bygger upp en tolkningsram som mottagarna tillägnar sig 

och använder sig av. Alltså har de stor inverkan på vilka uppfattningar som förknippas med olika 

grupper. (van Dijk 2015:2, 6). I denna uppsats undersöks nyhetsartiklar från TT Nyhetsbyrån, Sveriges 

Television och Sveriges Radio som rapporterar om skolattacken i Trollhättan. Jag vill undersöka om 

artiklarna på något sätt uttrycker diskriminerande strukturer - och om jag upptäcker några; se hur dessa 

uttryck kan se ut.  

Jag analyserar nyhetsartiklarna på två nivåer. Dels en textnära nivå där jag analyserar det som faktiskt 

beskrivs i artiklarna, men jag kombinerar detta med diskursanalytisk nivå där jag försöker koppla dessa 

språkliga drag till samhälleliga strukturer. Detta för att en textnära analys ibland inte räcker till för att 

analysera diskriminerande språkbruk, då diskriminering kan uttryckas på väldigt många sätt. I många 

fall diskrimineras också olika personer och grupper, och deras perspektiv, genom att de inte nämns 

överhuvudtaget. I sådana fall är textanalys svår att tillämpa för att uppmärksamma de diskriminerande 

strukturerna. 

Jag använder en narrativ textanalys och kombinerar denna med en kontextualiseringsanalys. Med 

kontextualiseringsanalysen undersöker jag vilka perspektiv som används för att beskriva händelsen, för 

att på så vis kunna upptäcka om andra perspektiv utelämnas eller tystas ned. En analys av 

diskriminerande språkbruk kan således rymma väldigt mycket, det kan gälla till exempel 

diskriminerande ordval eller av större strukturella mönster som påverkar hur vi berättar och tolkar en 

viss händelse. Slutligen knyts dessa metoder till kritisk diskursanalys, då jag anser att diskursens 

maktförhållanden påverkar såväl texternas narrativa uppbyggnad som mediernas kontextualisering av 

händelsen.  
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Min förhoppning med denna analys är att den kan väcka intresse för hur språket kan bidra till att normer 

och värderingar reproduceras och förstärks.  

 

1.1	Bakgrund	–	Öppet	brev	till	Hanna	Stjärne,	vd	SVT	

Denna uppsats behandlar skolattacken i Trollhättan den 22 oktober 2015. Vid attacken dödades totalt 4 

personer, varav en av dessa var gärningsmannen själv. De andra offren var en 17-årig elev, en 20-årig 

elevassistent och en lärare. Efter att polisen genomfört en husrannsakan hos gärningsmannen står det 

klart att han haft rasistiska motiv bakom attacken. 

Efter attacken riktas kritik mot många av de stora mediehusen, i vilken de beskrivs använda sig av ett 

språkbruk som bekräftar gärningsmannens rasistiska världsbild. Ett öppet brev till SVTs vd publiceras 

den 25 oktober av Afrosvenskarnas förbund med flera. I detta menar författarna att SVT bortser från de 

rasistiska motiven bakom attacken och förklarar händelsen med andra orsaker, en av SVTs reportrar ska 

i ett inslag också ha beskrivit att ”det är en extremt segregerad skola med få svenska barn.”. De menar 

att formuleringar som denna bidrar till uppfattningen om att svenskhet kan definieras utifrån hudfärg, 

och att sådant språkbruk bidrar till att rasistiska strukturer erkänns som allmängiltiga och normaliseras. 

Författarna avslutar brevet med att bjuda in SVTs vd till ett möte för att ”diskutera hur er policy för att 

beskriva raskategorier i Sverige kan uppdateras på ett sådant sätt att den slutar skyla över rasism och 

slutar reproducera den rasistiska idén att bara vita människor kan vara svenskar.” (Afrosvenskarnas 

förbund, 2015).  

Anledningen till att det öppna brevet här har presenterats är för att det på många sätt är inspirationen till 

uppsatsens ämne, och för att uppsatsens frågeställningar syftar till att undersöka den tes som presenteras 

i brevet – att svenska medier reproducerar och normaliserar rasism. Det nyhetsklipp som 

Afrosvenskarnas förbund har kritiserat är alltså en muntlig nyhetssändning. Jag kommer istället att 

analysera skrivna nyhetsartiklar som behandlar händelsen, för att undersöka om de kan ge uttryck för 

sådana diskriminerande strukturer som Afrosvenskarnas förbund uppmärksammat i nyhetssändningen. 

Det öppna brevet finns att läsa i sin helhet under Bilagor. 
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1.2	Syfte	och	frågeställningar	

Med utgångspunkt i den kritik som riktades till de svenska medierna efter skolattacken i Trollhättan vill 

jag undersöka hur medierna skildrar denna händelse, och om det finns diskriminerande strukturer som 

kan ha inverkan på hur dessa nyhetstexter formuleras. Analysen syftar därmed till att identifiera olika 

språkliga drag som kan verka diskriminerande, och att undersöka vilka perspektiv som får belysa 

händelsen. För att uppfylla detta syfte har följande frågeställningar använts: 

• Hur skildrar artiklarna händelsen? 

• Hur kontextualiseras händelsen - vilka perspektiv väljs för att belysa den? 

• Hur konstrueras svenskhet i nyhetsrapporteringen om händelsen? 

• Innehåller nyhetsrapporteringen markörer som skiljer på ”vi” och ”de andra”, hur förklaras 

eventuella skillnader? 

Den första frågan syftar till att se hur artiklarna ”skapar” händelsen, vilka händelser som ges utrymme 

och vilka personer som beskrivs, samt på vilket sätt detta görs. Den andra frågan undersöker hur de 

valda perspektiven att beskriva händelsen förstärker och reproducerar samhälleliga normer och 

värderingar, om några perspektiv ges särskilt utrymme och om andra förbigås. De sista två frågorna 

diskuteras särskilt i den avslutande diskussionsdelen av uppsatsen, och används till att dra slutsatser av 

de resultat som de andra två frågorna genererat.  

 

2	TIDIGARE	FORSKNING	

Detta avsnitt presenterar tidigare studier som gjorts, bland annat på nyhetssändningar och 

tidningsartiklar. Dessa tre studier har på olika sätt inspirerat till denna uppsats, och det finns en del 

likheter med bland annat vald analysmetod. 

 

2.1	Medierna	och	reproduktion	av	rasism	

Teun A. van Dijk har skrivit mycket om rasism och om diskursanalys. En relevant studie att ta upp i 

samband med denna uppsats presenteras i boken Racism and the press (2015) där han intresserar sig för 

hur medierna kan reproducera rasistiska strukturer. Han menar att många studier har gjorts på mediernas 
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roll i reproducerandet av rasistiska strukturer, och att resultaten ofta har varit samstämmiga. Så istället 

för att undersöka om medierna reproducerar rasism, som många studier visat att de har, vill van Dijk 

undersöka hur dessa strukturer förmedlas via språket. Han menar att diskursanalys och textanalys är ett 

bra verktyg för att hitta dessa delvis dolda strukturer. (van Dijk 2015:5).  

Utgångspunkten för van Dijks studier är att fördomar hela tiden förmedlas via språket, i alla möjliga 

situationer. Många fördomar reproduceras i vardagliga samtal, i böcker, reklam och i mer formella 

sammanhang som i lagtexter och myndighetstexter. Reproduktionen sker alltså på nästintill alla arenor 

och inom olika samhällsklasser. Van Dijk menar att även om reproduktionen sker i daglig interaktion 

mellan ”alla” människor, så beror denna reproduktion till stor del på att människor från så kallade elite 

groups har formulerat dessa fördomar innan de blir mer allmänt spridda. Han menar att allmänheten 

påverkas av hur ”eliten” formulerar sig och uttrycker det på följande sätt: ”Our earlier research strongly 

supports the seemingly bold thesis that a country or society is as racist as its dominant elites are.” Ett 

exempel på en sådan elit är medier. Det spelar alltså roll vad som berättas om en viss grupp eller en 

händelse, men också hur det berättas. Medierna spelar där en stor roll, då de bygger upp ett ramverk för 

hur olika situationer tolkas. Van Dijks tidigare studier har också visat att detta ramverk på många sätt 

legitimerar fördomar och diskriminering av människor från olika minoritetsgrupper. (van Dijk 2015:6). 

Ett exempel på hur medierna reproducerar dessa föreställningar beror bland annat på vilka ord och 

formuleringar de använder i rapporteringen om olika händelser. Van Dijk tar upp ett exempel från 1985 

då det var oroligt i många förorter till de stora brittiska städerna. Det ledde till våldsamma 

demonstrationer och drabbningar mellan ungdomar och polis, vilket resulterade i att några personer 

miste livet och att många blev skadade. Hur medierna sedan definierade dessa händelser har haft stor 

inverkan på hur de har uppfattats av allmänheten. De beskrevs som riots (=upplopp1), som kriminella 

handlingar av svarta ungdomar, som ansågs vara en attack mot den civila ordningen. Orsakerna till 

dessa händelser rapporterades aldrig, händelserna grundades i och orsakades av ett långvarigt förtryck 

och diskriminering av dessa ungdomar. Resultatet av denna rapportering blev att fördomar om svarta 

personer som våldsamma, kriminella och som ett problem för samhället förstärktes. (van Dijk 2015:2). 

                                                

1	Min	översättning.	
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2.2	Nyhetsmedier	och	normalisering	av	rasism	

I artikeln ”’Politiskt korrekt’ och normalisering av rasism” (2014) undersöks den negativa användningen 

av uttrycket ”politiskt korrekt” i samband med rasistiska och anti-feministiska åsikter. I Hagren Idevalls 

undersökning analyseras en ledartikel som är en positivt inställd replik på en tidigare artikel som 

uttryckt att det finns ett samband mellan antifeminism, rasism och motstånd till det som är ”politiskt 

korrekt”. (2014:112f). De kommentarer som analyserats visar ett samband mellan hur skribenterna 

använder den negativa bemärkelsen av uttrycket ”politiskt korrekt”, genom att koppla det till en 

vänsterorienterad feministisk elit till vilken de ställer sig kritisk mot.  

I analysen utmärker sig en grupp som uttrycker sin sympati för ”invandringskritiska” aktörer som SD 

och Avpixlat och som positionerar ”invandring”, ”muslimer” och ”mångkultur” som hot. Dessa 

”invandringskritiska” aktörer kopplas till en positiv bild om ”vanligt folk” som alltså associeras till 

något som är normalt och önskvärt. Denna position kontrasteras mot ”de andra” – i detta fall invandrare 

och mångkultur. Genom att positionera dessa grupper på detta sätt skapas en skillnad av människor 

utifrån nationalitet vilken innebär att ”invandrare” inte är svenska, och att mångkultur inte är svensk 

kultur utan något som införts under tvång. (Hagren Idevall 2014:122).  

Hagren Idevall undersöker vilka aktörer som nämns och som kopplas samman i de diskussioner som 

uppkommer i kommentarsfältet. Hon analyserar också hur dessa aktörer knyts till olika egenskaper, och 

vilka som framställs som norm och det önskvärda medan andra knyts till mer icke-önskvärda 

egenskaper. Analysen visar att många av de skribenter som positionerar det politiskt korrekta som icke-

önskvärt också normaliserar rasism, detta genom att framställa det politiskt korrekta som extremt och i 

detta fall invandringskritiska åsikter som det normala. (2014:119).  

En av de aktörer som Hagren Idevall finner stå emot det ”vänsterradikala” i kommentarsfältet är 

Breivik, och i de kommentarer han nämns framställs han som opolitisk. I den analyserade ledarartikeln 

porträtteras Breiviks politiska åsikter som radikala och extrema, medan det i de analyserade 

kommentarerna alltså framställs tvärtom. Genom att bortse från de politiska motiven bakom Breiviks 

terrordåd porträtteras han som en ensam galen massmördare, och denna bild av Breivik fanns även i 

medierapporteringen efter hans attack. I och med dessa positioneringar, där Breivik beskrivs vara 

opolitisk, och det ”politiskt korrekta” istället framställs som det extrema, normaliseras de rasistiska 

motiven och framstår som opolitiska. De kopplas då dessutom till det normala och önskvärda och till 

aktörer som ”vanligt folk”. (Hagren Idevall 2014:120). 
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2.3	Narrativanalys	av	nyhetsrapportering	

I kandidatuppsatsen ”De annorlunda Andra”(2013) av Tilda Glaes undersöks hur flyktingar och 

asylsökande beskrivs i SVTs nyhetsrapportering. Genom att genomföra en narrativanalys kombinerat 

med van Dijks diskursanalytiska modell syftar undersökningen till att se om koloniala uppfattningar om 

”vi” och ”dem” görs synliga i SVTs rapportering om flyktingar och asylsökande.  

Den narrativa analysen kan te sig på många olika sätt beroende på vem det är som genomför den och 

vad det är för material som analyseras. Dock är syftet med narrativa analyser ungefär detsamma; genom 

denna metod går det att blottlägga maktstrukturer i hur vi uppfattar och tolkar situationer. 

Nyhetsrapportering är ett medium som blivit granskat ur många synvinklar, och inte minst genom 

narrativa analyser. Glaes hänvisar till Robertsons studier om nyhetsrapporteringen kring arabiska våren, 

där händelserna ramades in i klassiska sagomönster där presidenten och övriga makthavare beskrevs 

som ”gamla maktgalna kungar”, medan de unga demonstranterna blev hjältar. Genom att medierna 

använder sådana mönster blir tolkningarna lätta att göra för oss som mottagare, och vi förstår vilka vi 

ska sympatisera med och inte. Detta exempel poängterar narrativanalysens funktion, det vill säga att 

undersöka hur olika händelser förmedlas och varför det förstås på ett visst sätt, på grund av detta. (Glaes 

2013:16f). 

Ett av de verktyg som Glaes använder för denna analys är alltså en textanalytisk metod. Hon hänvisar 

till van Dijks studier av tidningstexter där han särskilt intresserar sig för journalisters ordval och 

metaforbruk. Det spelar alltså stor roll om en person beskrivs som ”terrorist” eller ”frihetskämpe”, även 

om båda orden skulle kunna användas om samma person men från olika perspektiv. Alltså är innebörden 

av vilka ord som väljs stor, och det går utifrån dessa att se från vilka perspektiv olika händelser beskrivs 

från. Med negativt laddade ord stereotypiseras ofta personer från minoritetsgrupper, som att till exempel 

”flyktingar” eller ”invandrare” ofta knyts till problem och passivitet. (Glaes 2013:20).  

Glaes analys visar att flyktingar och asylsökande ofta porträtteras som hotfulla i svenska medier, detta 

för att de bland annat förklaras med metaforer som ”flyktingvåg” eller ”flyktingströmmarna”. Dessa 

metaforer knyts till naturkatastrofer som samhället och ”vi” måste skyddas från. Nyhetsrapporteringen 

använder också hyperboler och generaliseringar i rubriker och påannonseringar, och därför kan dessa 

avsnitt stereotypisera de beskrivna personerna ännu mer. I de inslag som behandlar flyktingar och 

asylsökande får de själva inte uttala sig fritt utan får enbart besvara frågor som ställs av reportrarna, och 

analysen visar att de kan då framställas som kollektivt passiva offer, eller rent utav obildade och 

instabila. Tillsammans med detta porträtteras institutioner från ”det svenska samhället” göra saker för 
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flyktingarna och åt flyktingarna och de asylsökande, varpå dessa aktörer får stå för bildning och 

rationalitet. (Glaes 2013:29ff). 

 

3	TEORI	

I detta kapitel presenteras de begrepp och teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för analysen. 

Avsnittet inleds med att förklara vilken språksyn som denna uppsats sluter sig till. Sedan presenteras 

teoribildning bakom de metoder som används och hur de ska förstås i denna uppsats. Avsnittet 

disponeras på följande sätt: 3.1 Socialkonstruktivism, 3.2 Diskurs och diskursanalys, 3.3 

Kontextualisering, 3.4 Diskriminering och 3.5 Diskriminerande strukturer. 

 

3.1	Socialkonstruktivism	

Denna uppsats sluter sig till en konstruktivistisk verklighetsuppfattning och språksyn. Det 

konstruktivistiska perspektivet uppmärksammar hur språk används i olika situationer och hur 

språkbruket relaterar till vår verklighetsuppfattning. Mycket som vi uppfattar som naturligt och givet 

kan i själva verket vara konstruktioner, som är resultat av sociala överenskommelser om hur saker och 

ting är, och fungerar. Många konstruktioner är så självklara att vi inte funderar över dem, de ses som 

självklara och naturliga. Till detta hör bland annat kategoriseringen av människor, till exempel vilka 

som ingår i gruppen ”kvinnor” och ”män”. Dessa konstruktioner kräver sitt sociala sammanhang för att 

kunna skapa sådana föreställningar, vad som ska kopplas till ”kvinnlighet” och ”manlighet”. Det som 

bör uppmärksammas är dock vilkas föreställningar det är som får vara allmängiltiga och representera 

normen, och vilka föreställningar som hamnar utanför (Hornscheidt & Landqvist 2014:23f). 

Utgångspunkten för en konstruktivistisk analys är att undersöka de maktförhållanden som ligger till 

grund för att vissa saker anses vara ”självklara” och andra inte. Dessa maktförhållanden uppstår och 

upprätthålls på många sätt via språket, och normer och värderingar förmedlas hela tiden genom det. 

Genom att analysera hur sådana självklarheter framställs språkligt går det att undersöka vilka 

strukturella mönster som påverkar dessa uppfattningar. (Hornscheidt & Landqvist 2014:25f).  
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3.2	Diskurs	och	diskursanalys	

Det finns en mängd olika sätt att se på diskurs och begreppet går att förklara på olika sätt. Winther 

Jörgensen & Phillips uttrycker det som ”att en diskurs är ett bestämt sätt att tala om och förstå världen 

(eller ett utsnitt av världen). (2000:7). Norman Fairclough menar att språket spelar en stor roll i 

diskursen och i upprätthållandet av dess regler, han uttrycker det såhär: 

I have glossed the discourse view of language as ’language as a form of social practice’. What 
precisely does this imply? Firstly, that language is a part of society, and not somehow external to 
it. Secondly, that language is a social process. And thirdly, that language is a socially conditioned 
process, conditioned that is by other (non-linguistic) parts of society. 

(Fairclough 2014:19). 

Enligt Fairclough döljs maktaspekter i språket, och de behöver inte alltid uttalas. Han tar medierna som 

ett exempel, de skiljer sig från annan interaktion eftersom de bara kommunicerar åt ena hållet, det vill 

säga: medium à mottagare. Medierna kan föreställa sig ungefär vilka som kommer att nås av deras 

information, och genom att anpassa språket och informationen efter en tänkbar mottagare kommer också 

vissa perspektiv att lämnas utanför och händelser kommer att beskrivas utifrån en särskild vinkel. 

Medierna har alltså makten att inverka på vilka perspektiv och vilka händelser som anses viktiga och 

riskerar därmed att diskriminera många människor som inte räknas in i denna ”mottagargrupp”. 

(Fairclough 2014:41f). 

Enligt Hornscheidt & Landqvist går det genom att studera hur språk används i olika situationer att se hur 

till exempel rasistiska eller sexistiska föreställningar förverkligas, naturaliseras och utmanas. Inom 

diskursanalysen är alltså språket en utgångspunkt för att förstå hur traditioner och underliggande 

tankemönster förmedlas via olika texter och samtal. Diskursanalysen inbegriper ofta också analys av det 

som inte sägs, för att även detta kan berätta något om diskursens regler och normer. (Hornscheidt & 

Landqvist 2014:87).  

3.2.1	Postkolonial	diskursanalys	

Att de koloniala strukturerna finns i vårt samhälle idag finns det mycket som tyder på. Kolonialismen är 

central för den europeiska identitetskonstruktionen och det är snarare en fråga om hur det påverkar än 

om det påverkar vårt samhälle. De koloniala strukturerna ser olika ut på olika platser, men 

kolonialismen går alltså inte att bortse från. Den postkoloniala diskursanalysen syftar då till att 

undersöka hur dessa koloniala strukturer upprätthåller sin ställning, och hur föreställningen om ”vi” och 

”de” lever kvar. Den postkoloniala diskursanalysen utgår alltså från en uppfattning om att det finns 
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diskriminering av människor som förstärks av, eller beror på, strukturer i samhället. Den har därmed en 

kritisk utgångspunkt och syftar till att undersöka de makthierarkier som leder till att många människor 

diskrimineras. Genom att anta ett postkolonialt perspektiv går det att ifrågasätta de förgivettagna normer 

och de diskursiva regler som påverkar vilka som får och ges auktoritet och utrymme. (Hornscheidt & 

Landqvist 2014:95ff). Den postkoloniala diskursanalysen kan visa hur makt reproduceras genom språk 

och andra institutioner som reglerar vardagslivet. (Loomba i Hornscheidt & Landqvist 2014:94). I denna 

uppsats undersöks svenska medier som en sådan institution. 

3.2.2	Nationell	diskurs	

I denna uppsats är innebörden av vad som anses vara ”svenskt” relevant. En sådan uppfattning bygger 

på en särskiljning av vad som tillhör nationen och vad som inte gör det. Det är därför av värde att 

redogöra för hur den nationella diskursen kan förstås och därmed analyseras. Ur ett diskursanalytiskt 

perspektiv är det intressant att se nationer som relationellt konstituerade och att undersöka vad som just 

bygger upp en sådan uppfattning. Inom en nationell diskurs förutsätts det att nationer skiljer sig från 

varandra, att alla har sin egen historia och kultur. I och med detta skapas en nationsidentitet, som bygger 

på att ”vi” skiljer oss från ”andra”. (Winther Jörgensen & Phillips 2000:166).  

Vilken historia och vilka bilder som finns av en nation är inte alltid överensstämmande. Genom en 

diskursanalys går det att se vad som i särskilda situationer förknippas med nationsidentiteten, som att till 

exempel positiva egenskaper förknippas med den egna identiteten, och mer negativa egenskaper 

förknippas med ”andra”. Oavsett vilka dessa egenskaper och bilder av nationen är så ger de 

konsekvenser för självuppfattningen, de gagnar vissa men kan samtidigt utelämna andra. Det kan då 

vara intressant att identifiera vilka aktörer som får etablera sin bild av nationsidentiteten, och vilka 

bilder som inte ges något utrymme inom den. (Winther Jörgensen & Phillips 2000:168). 

Winther Jörgensen & Phillips menar att den nationella diskursen och bilden av den förstärks dagligen i 

vårt samhälle utan att vi knappt märker det. De tar en nyhetssändning som exempel, där det uttalas när 

det är ”utrikesnyheter” och ”inrikesnyheter”. En enkel uppdelning som denna visar på att det är skillnad 

på det som sker ”här” och ”där”. Ofta markeras övergången till inrikesnyheterna med ord som ”här 

hemma”, med sådana markörer indikeras då det gemensamma hem som gäller för tittarna och för 

nyhetsuppläsaren – i vårt fall, Sverige. I detta exempel är medierna reproducenter av så kallad banal 

nationalism, som syftar till att inbegripa den dagliga och osynliga reproduktionen av den nationella 

diskursen. (Winther Jörgensen & Phillips 2000:170).  
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3.3	Kontextualisering	

Istället för att analysera materialets kontext använder jag begreppet kontextualisering. Jag sluter mig 

därmed till en uppfattning om att kontexten inte är given, utan att den konstrueras på olika sätt. Detta 

innebär att händelser och situationer tolkas och dessa tolkningar kan se olika ut, alltså ser 

kontextualiseringen av en händelse olika ut beroende på vem som berättar om den. En analys av 

kontextualisering kan undersöka ur vilka perspektiv som en händelse uppmärksammas, och det går att 

analysera både samtal såväl som texter. En analys av texters kontextualisering brukar utgå från att 

undersöka språkhandlingar. Kunskap och fakta förmedlas ofta utan att vi funderar på vilka uppfattningar 

som ligger bakom dem, det kan förmedlas värderingar om olika händelser eller grupper, och en 

kontextualiseringsanalys syftar till att undersöka just vilka normer som ligger bakom hur detta 

presenteras. Beroende på vem eller vilka som får uttala sig om olika händelser, så kontextualiseras dem 

olika. (Hornscheidt & Landqvist 2014:119f). I denna uppsats undersöks hur de olika personerna och 

platsen porträtteras för att försöka se vilka normer som är förgivettagna, och vilka normer som görs 

synliga.  

Hornscheidt & Landqvist analyserar kontextualisering i medierapportering. Händelsen de 

uppmärksammar är ett rån som fick stort medialt utrymme i Sverige 2012 – en man ramlar ner på 

tunnelbanespåret en sen kväll. Det visar sig att han är medvetslös och mycket berusad. En annan man 

hoppar ner på spåret och rånar honom, och lämnar sedan mannen på spåret. Detta fångas på 

övervakningskameror och filmen sprids i sociala medier och i nyhetsrapportering. Den rånade mannen 

överlever och klarar sig med några lättare skador. Analysen av denna händelse undersöker bland annat 

hur benämningarna av den rånade mannen skiftar under rapporteringen. I början kallades han för 

”berusad medvetslös man” och senare för ”trebarnspappan”. Benämningen är först anonym och övergår 

alltmer till positiva ordalag.  

Analysen visar många förgivettagna normer bakom dessa benämningar. Benämningen ”trebarnspappa” 

utan andra attribut gör att vi föreställer oss en man i medelåldern som med största sannolikhet är 

heterosexuell och svensk. Även rånarens benämningar påverkar kontextualiseringen av händelsen. Det 

som också påverkar hur denna händelse uppfattas är att endast den rånade mannen får tala om 

händelsen, det är hans perspektiv som görs gällande. Han beskriver till exempel att rånaren ”tittade ner 

hela tiden” och att ”han ljög och ljög”. Rånaren framställs därmed som undvikande och oärlig. Detta är 

en subjektiv kontextualisering som alltså endast utgår från ett perspektiv. Senare får vi även veta att den 

rånade mannen hoppas att rånaren blir utvisad. På så vis får vi också kännedom om att rånaren inte är 
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svensk medborgare. I detta fall kontextualiseras rånaren som en kriminell man med utländsk bakgrund, 

medan den rånade mannen blir en svensk man som befunnit sig i en hjälplös position. Genom denna 

kontextualisering skapas ett ”vi”, det vill säga det ”vi” som känner avsky mot rånaren, som i sin tur får 

vara en representant för ”de andra” med oönskade egenskaper, som till exempel oärlighet. (2014:121ff).  

Kontextualiseringsanalysen fokuserar hur tolkningsmöjligheter avlöser varandra och hur vissa görs 

relevanta, medan andra inte ges något utrymme. På detta sätt, genom att undersöka vilka som ges plats 

och därmed – vilka som inte ges plats, kan diskriminering av vissa gruppers perspektiv och röster 

upptäckas. (Hornscheidt & Landqvist 2014:125). Just denna del av kontextualiseringsanalysen kommer 

vara central i mitt resultatavsnitt. 

 

3.4	Diskriminering		

En analytisk definition av diskriminering är att det är ett strukturellt fenomen som innebär att den 

strukturella nivån i ett samhälle kommer till uttryck och förverkligas på andra nivåer, det vill säga i 

konkreta handlingar som utförs av människor. Sådana strukturer kan också synas i till exempel lagar och 

regler. Strukturell diskriminering är inbyggd i samhällets sociala och kulturella tradition och är därmed 

en naturaliserad del av samhällets självuppfattning. Det leder till att dessa strukturer kan vara så 

naturaliserade att vi som individer inte alltid uppfattar att diskriminering finns inom dem, om vi inte 

själva blir påverkade av den. (Hornscheidt & Landqvist 2014:60). 

3.4.1	Diskriminering	genom	språket	

Det finns olika sätt att genom språket uttrycka diskriminering. Det finns i svenska språket enskilda ord 

som de flesta är eniga om inte bör användas eftersom de kan vara kränkande för vissa personer. Dock 

finns diskriminering även om dessa ord inte används, och dessa kränkande ord eller formuleringar är då 

uttryck för grundläggande diskriminerande strukturer. (Hornscheidt & Landqvist 2014:75). Hornscheidt 

& Landqvist menar att diskriminering finns i vissa yttranden även om ingen känner sig diskriminerad i 

det sammanhang som det uttalas. Om det i ett visst sammanhang talas diskriminerande om till exempel 

svarta personer, kanske ingen känner sig diskriminerad om det endast är vita personer närvarande. 

Yttrandet är ändå diskriminerande. Det är alltså inte effekten av ett uttalande som spelar roll för om det 

är diskriminerande eller ej, utan själva situationen ses istället som ett uttryck för diskriminering. Detta 
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för att språket bidrar till att normera vissa beteenden och att göra andra till avvikelser. (Hornscheidt & 

Landqvist 2014:77).  

Språk kan verka diskriminerande även i de fall när diskriminering inte uttrycks. Språkliga 

diskrimineringshandlingar beror alltså på strukturer och föreställningar som hela tiden reproduceras 

genom handlingar och genom språket. Den strukturella diskrimineringen kan förverkligas i situationer 

där inget överhuvudtaget nämns, och kan existera i till exempel historiska texter som utelämnar en viss 

grupps perspektiv och historia medan de istället beskriver en annan grupp och gör den till allmängiltig. 

Det kan alltså vara diskriminerande att inte säga någonting alls om en viss grupp, när det egentligen 

skulle ha varit aktuellt att inbegripa denna i historieskrivningen. En analys av diskriminerande språkbruk 

rymmer således väldigt mycket. Det kan bland annat handla om diskriminerande ordval, en viss stil, 

sociala positioneringar såväl som en analys av hur strukturella mönster påverkar hur vi upplever och 

beskriver en viss händelse eller en viss grupp. (Hornscheidt & Landqvist 2014:78).  

 

3.5	Diskriminerande	strukturer	

I den här uppsatsen undersöks huruvida diskriminerande strukturer påverkar svensk medierapportering. 

Med utgångspunkt i de koloniala strukturer som jag beskriver i avsnitt 3.5.1 anser jag det vara relevant 

att beskriva hur förståelsen för begreppet ”rasism” ses i relation till dessa. Rasism är den 

diskrimineringsstruktur som utgår från en vit privilegierad norm. Begreppet ”rasism” är det 

övertäckande begreppet som inkluderar diskriminering av människor på grund av hudfärg eller religion, 

till exempel diskriminering av svarta personer (kolonial-rasism) eller muslimer (anti-islamism). Att det 

”vita” är privilegierat innebär i detta fall att ”vithet” får representera det ”normala” och tas för givet, 

detta uttalas i de allra flesta fall inte utan det är istället det ifrån normen avvikande som nämns och som 

görs synligt. (Hornscheidt & Landqvist 2014:64ff).  

Sara Ahmed beskriver vithet som ”bakomliggande”, det vill säga att vita personer passerar ”obemärkt” i 

många sammanhang vilket innebär att de behöver inte anpassa sig efter sin vithet. På samma sätt 

behöver icke-vita personer just anpassa sig efter dessa strukturer som placerar dem som avvikande och 

malplacerade i många sammanhang och på många platser. (Ahmed 2011:135, 138). 

I denna uppsats är förståelsen av rasism relevant då jag ämnar undersöka hur rasistiska strukturer kan 

påverka det språkbruk som används av de svenska medierna. Av denna anledning vill jag belysa hur 

diskriminerande strukturer, i enlighet med definitionen ovan, inte behöver vara uttalad. Istället vill jag 
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uppmärksamma den ”vithetsnorm” som medierna gör gällande genom att inte tala om rasism och 

diskriminering av människor utifrån hudfärg. 

Detta avsnitt inleds med en historisk redogörelse för kolonialism, detta för att öka förståelsen för hur 

koloniala strukturer kan ha inverkan på vårt samhälle idag. Av denna anledning förklaras även 

postkolonialism och vad studier som utgår från postkoloniala tankar bygger på.  

3.5.1	Kolonialism	och	postkolonialism	

I denna uppsats har förståelsen för kolonialismen betydelse eftersom jag anser att det inte går att göra en 

postkolonial diskursanalys utan att ha förklarat vad kolonialismen har inneburit. Därför följer här en kort 

historisk redogörelse för kolonialism, innan jag övergår till att förklara det postkoloniala. 

Kolonialism kan definieras som erövringen och kontrollen av andra människors land och tillgångar. 

Under hela mänsklighetens historia har kolonialism förekommit på många olika håll, och den så kallade 

moderna europeiska kolonialismen, som denna uppsats behandlar, kan inte kopplas fri från övrig 

kolonialisms historia2, den bör alltså förstås i relation till tidigare kolonialism och som en del av större 

koloniala strukturer. (Loomba 2005:18). Dock kommer detta avsnitt att fokuseras på den kolonialism 

som är relevant för denna uppsats, den europeiska kolonialismen som på många sätt har satt avtryck i 

världen som vi idag känner den. Den västerländska föreställningen om människors tillhörighet i ”raser” 

är ett arv från kolonialtiden, som bland annat kan uttryckas i språkliga mönster som i skapandet av 

människor som ”vi” och ”de”. (Hornscheidt & Landqvist 2014:96). 

Begreppet ”postkolonialism” är i många sammanhang omdiskuterat. Enligt Loomba har prefixet ”post”, 

som betyder ”efteråt”, blivit starkt ifrågasatt eftersom det då skulle innebära att vi nu lever i en tid 

”efter” kolonialismen. På många sätt gör vi det, men eftersom många av de ojämlikheter som bygger på 

koloniala strukturer fortfarande finns kvar kan ”postkolonialism” vara missvisande och indikera att de 

förtryckande strukturer som kolonialismen har inneburit för många människor inte längre existerar. 

(Loomba 2005:22). Det kan också bli problem när postkolonialismen ska dateras, eftersom det är svårt 

att peka ut när och var det koloniala samhället i så fall skulle ha övergått till att bli postkolonialt. 

Loomba menar dock att begreppet blir användbart om det används med varsamhet och med en 

                                                

2	Se	till	exempel	Loomba	2005:18,	där	hon	listar	några	historiska	hållpunkter.	
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definition. Hon föreslår att begreppet ”postkolonial” kan användas som en generalisering som refererar 

till en befrielseprocess från hela det koloniala syndromet. Begreppet skall i den meningen användas 

deskriptivt snarare än värderande. (Loomba 2005:31). 

I denna uppsats används postkolonial diskursanalys för att ta reda på om och hur mediernas språkbruk 

bär tecken av koloniala strukturer. Av denna anledning vill jag ge en förståelse för de begrepp som 

används genom att definiera dem, som i fallet med kolonialism och postkolonialism ovan. Jag kommer 

att utgå från definitionen av postkolonial diskursanalys som beskrivs i Språk och diskriminering, men 

jag ger också en mer ingående förklaring av hur begreppet ska förstås i denna uppsats i avsnitt 3.2.1. 

3.5.2	Att	skapa	främlingen	

Sverige idag uppfattas som ett så kallat mångkulturellt samhälle. Det innebär att människor från olika 

kulturer lever sida vid sida. Mångkultur ses då som något positivt och som utvecklande för samhället 

och för medborgarna. Realiteten visar dock att erkännandet av ”de andras” kultur inte alltid är självklart 

av det svenska samhället och av dess invånare. Ett exempel på detta är skillnaden mellan ”svenskars” 

och ”invandrares” möjligheter i det svenska samhället. Detta trots att många av de personer som i 

vardagsspråket kategoriseras som ”invandrare” i själva verket är födda i Sverige och är svenska 

medborgare. Ibland talas det också om ”andra generationens invandrare”, vilket innebär att deras 

föräldrar invandrade till Sverige och att de själva är födda här, men att de ändå inte betraktas som 

”riktiga” svenskar. ”De” har andra vanor och traditioner, ”de” tillhör en annan kultur, ”de” är helt enkelt 

inte som ”vi” svenskar. Det finns också exempel på andra personer, som faktiskt är invandrade från till 

exempel Tyskland, Australien och USA men som inte går under beteckningen ”invandrare”. Således har 

begreppet ”invandrare” utvecklats till ett begrepp som dels inbegriper ursprung, men som också 

indikerar social position eller klass. (Edling & Liljeros 2010:74f). Jag håller med om detta men skulle 

vilja tillägga att kategoriseringen av vem som är ”invandrare” i dessa exempel även skulle kunna vara 

ett uttryck för rasistiska strukturer, och den koloniala uppfattningen om att människor kan kategoriseras 

i ”raser”. Detta eftersom människor då kategoriseras som ”invandrare” eller inte beroende på visuella 

attribut, som till exempel ”vithet”.  
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4	MATERIAL		

För att uppfylla syftet med denna uppsats, det vill säga att undersöka om de svenska medierna 

reproducerar diskriminerande strukturer, utgörs materialet av olika texter från olika nyhetsmedier. 

Tillsammans bidrar dessa texter med olika perspektiv på händelsen och de bildar tillsammans ett 

narrativ om den. I detta avsnitt beskriver jag hur jag gått tillväga när materialet valts ut och avslutas med 

en kort redogörelse av de sex artiklarna. 

 

4.1	Urval	av	material	

Materialet har valts med utgångspunkt i det öppna brev som presenterades inledningsvis i denna 

uppsats. I detta riktades kritik mot SVT och deras nyhetsrapportering om skolattacken i Trollhättan i 

oktober 2015. Enligt författarna till detta brev ska en reporter bland annat ha uttalat att Kronanskolan är 

en skola med ”få helsvenska barn” vilket de menar är en uppfattning som bygger på rasistiska strukturer 

och att svenskhet definieras utifrån hudfärg. (Afrosvenskarnas förbund, 2015). Jag vill därför se om det 

finns spår av sådana diskriminerande strukturer i andra rapporteringar om händelsen för att på så vis 

pröva den tes som Afrosvenskarnas förbund med flera presenterar i sitt brev. Materialet har också valts 

ut för att de representerar händelsen, dess händelseförlopp och för att texterna samverkar för att bygga 

upp en narrativ förståelse för denna. 

Materialet utgörs av texter från några av Sveriges ledande nyhetsmedier: TT Nyhetsbyrån, Sveriges 

Television och Sveriges Radio. TT beskriver sig själva som ”ett av Sveriges ledande mediehus och alltid 

först med det senaste” (TT, 2015). Av den anledningen ansåg jag dem vara ett bra val av källa till mitt 

material. Anledningen till att jag valt att granska nyhetsartiklar från SVT är att kritiken i första hand 

riktades mot dem efter skolattacken. De uppges också vara det tv-bolag som har högst förtroende hos 

svenska folket (SVT, 2015). Men jag valde även att analysera nyhetsartiklar från dem på grund av att 

deras roll som ledande public service-företag ger dem stort inflytande på hur allmänheten uppfattar de 

händelser som de rapporterar om. Även Sveriges Radio inkluderas i detta public service-företag, och det 

kan antas att de också har stor inverkan på hur allmänheten uppfattar nyhetshändelser. På Sveriges 

radios hemsida beskriver de sitt uppdrag på följande sätt: ”Sveriges Radio har i uppdrag att sända radio i 

allmänhetens tjänst. Programverksamheten ska präglas av oberoende och starkt integritet och bedrivas 

självständigt i förhållande till såväl staten som olika ekonomiska, politiska och andra intressen och 

maktsfärer i samhället.” (Sveriges Radio, 2015).  
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4.2	Insamling	av	material	

Materialet som ligger till grund för den narrativa analysen utgörs av totalt sex nyhetsartiklar; tre artiklar 

från TT Nyhetsbyrån som jag fann genom en sökning i Retriever Research, det som tidigare var 

Mediearkivet, två artiklar från SVTs hemsida och en artikel från SRs hemsida. De senare tre artiklarna 

valdes eftersom de kompletterar de tre första, dels för att de behandlar ungefär samma ämnen, men 

också för att de beskriver dem på lite annorlunda sätt. Jag ansåg det också vara av värde att undersöka 

just de kritiserade aktörernas artiklar, för att se om deras skrivna texter innehåller spår av de 

diskriminerande strukturer som deras muntliga nyhetssändningar blivit kritiserade för. 

Fem av sex artiklar publicerades den 22 oktober 2015, det vill säga dagen som skolattacken utfördes. 

Jag valde artiklar från detta datum eftersom jag vill analysera artiklar som i ett tidigt skede berör denna 

händelse, för att se hur händelsens kontext börjar formas. Det är också intressant att se hur händelsen 

utvecklas genom artiklarna. Till exempel så var inte gärningsmannens rasistiska motiv ännu känt i 

artikel 1, ”Tre döda i skolattacken”, även om det tidigt började spekuleras om att det var ett sådant som 

låg bakom attacken, medan det har blivit känt och beskrivs i artikel 3, ”Gärningsmannen var 

tillbakadragen”.  

De artiklar som skrevs och publicerades samma dag som attacken kan antas ha stor inverkan på artiklar 

som publiceras efter dem. Artiklarna behandlar olika ämnen, men syftar alla till att beskriva någon del 

av skolattacken. En artikel publicerades några dagar efter attacken. Artikel 5 ”Gärningsmannen visade 

intresse för nazismen” publicerades den 26 oktober 2015 på SVTs hemsida och porträtterar 

gärningsmannen och hans motiv bakom attacken. När denna artikel är skriven är de rasistiska motiven 

bekräftade av polis och den tillför därmed extra tyngd till analysen. 

Jag har valt dessa sex artiklar för att de tillför olika perspektiv till att forma beskrivningen av händelsen. 

De bygger tillsammans upp den narrativa förståelsen för händelsen, de förklarar hur och på vilket sätt 

händelsen ägt rum. På detta sätt påverkar de hur vi som mottagare kommer att förstå händelsen, och 

kanske också vilka uppfattningar vi har om den.  
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4.3	Presentation	av	material	

4.3.1	De	analyserade	artiklarna	

Tre artiklar kommer från TT Nyhetsbyrån. Att endast TT används som källa till en så stor del av 

materialet går att kritisera, och eventuellt hade artiklar från andra källor gynnat analysen. Eftersom TT 

inte själva publicerar nyheter utan endast producerar nyhetstexter som de sedan distribuerar till andra 

medier, anser jag dem dock ha så stor inverkan på andra nyhetsmediers texter så att de fungerar som 

ensam källa till huvudmaterialet för denna analys. Många andra nyhetsmedier hänvisar till TT som 

författare av deras egna artiklar. Se till exempel artikeln ”Tre döda i skolattacken” från Värmlands 

folkblad (2015) och ”Tre döda i skolattacken” från Uppsala Nya Tidning (2015), som båda två hänvisar 

till TT, och som är praktiskt taget identiska med deras artikel med samma namn. Jag ansåg det av denna 

anledning vara tillräckligt att analysera originalkällan, det vill säga TT’s artikel ”Tre döda i 

skolattacken”. 

Detta material kompletteras med två texter från Sveriges Televisions hemsida och en text från Sveriges 

radios hemsida. Om ett diskriminerande språkbruk används av dessa stora medieaktörer är det högst 

relevant att granska ur ett kritiskt perspektiv, då deras språkbruk verkar normerande och naturaliserande. 

Detta menar till exempel van Dijk, som poängterar mediernas inverkan på hur mottagarna tolkar olika 

situationer. Hans forskning har visat att den tolkningsram som medierna gör gällande på många sätt 

legitimerar fördomar och diskriminering av olika grupper. (Van Dijk 2015:6). 

Här presenteras kort innehållet i de sex artiklarna. För fullständiga artiklar, se bilagor. 

Artikel 1: Hård kritik mot hur Kronan skötts (TT) 

I denna artikel, som publiceras klockan 15.30 den 22 oktober, beskrivs platsen där händelsen har 

utspelat sig. Den beskriver skolan och det område som den ligger i. I beskrivningen av platsen framstår 

både skolan och området som mycket problematiskt, och som att de har haft dessa problem under en 

lång tid. Området Kronogården uppges vara ett segregerat område och skolan uppges ha haft problem 

med otrygg miljö och otillräcklig studiemiljö för eleverna. Eftersom denna artikel publiceras samma dag 

som attacken kan den ha för avsikt att ge ytterligare förståelse för platsen, och därmed också för varför 

händelsen har ägt rum. Dock beskriver den varken gärningsmannen eller hans motiv, utan fokuserar på 

att presentera miljön för händelsen. 
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Artikel 2: Tre döda i skolattacken (TT) 

I artikel 1 ges en översiktlig beskrivning av vad som hänt på skolan Kronan. Artikeln publiceras 23.21 

den 22 oktober. Den inleder med att berätta att tre personer har avlidit till följd av attacken, varav 

gärningsmannen är en av dessa. Sedan beskriver artikeln händelseförloppet för attacken och hur 

gärningsmannen har rört sig på platsen, hur han har sett ut och vad han har haft för vapen. I denna 

artikel är också ett av offren mer uppmärksammat än de andra, en 17-årig pojke, hans mamma uttalar sig 

om honom och beskriver honom som en snäll och hjälpsam person. I denna artikel är motivet till 

attacken inte bekräftat. 

Artikel 3: Gärningsmannen var tillbakadragen (TT) 

Denna artikel publiceras på kvällen den 22 oktober, klockan 21.30. Artikeln beskriver gärningsmannen 

med hjälp av att bekanta får uttala sig om honom. Han beskrivs av dem som ”lugn”, ”snäll mot alla” och 

”tillbakadragen”. Vi får också veta att han inte är tidigare känd av polisen. Av allt att döma verkar 

gärningsmannen i denna artikel framstå som en ”vanlig ung man”. Inga tänkbara motiv till attacken 

nämns heller, utan artikeln berättar endast att ”ett politiskt motiv utreds”.  

Artikel 4: Knivattack på skola i Trollhättan (SVT) 

Detta är en kort nyhetsartikel som inledningsvis beskriver händelsen i ingressen för att sedan följas av 

liveuppdateringar av SVTs utsända reportrar. Det första inlägget i tråden publiceras 10.57, alltså ungefär 

en timme efter att gärningsmannen ska ha kommit till skolan.  

Artikel 5: Gärningsmannen visade intresse för nazismen (SVT) 

I denna artikel beskrivs främst gärningsmannen och hans bakgrund. Den publiceras 26 oktober, alltså 

fyra dagar efter skolattacken. Vid detta lag har hans motiv blivit mer kända. Han beskrivs inledningsvis 

som en lugn person som bodde ensam, han uppges vara tidigare okänd av polisen. Efter attacken uppges 

det att polisen funnit ”en handling” i gärningsmannens hem där han beskriver att han är kritisk mot 

”invandrare” och ”planerar att attackera dem”. Centralt för denna artikel är gärningsmannens rasistiska 

motiv, och han beskrivs ha uttryckt sympatier till Nazityskland och yttrat rasistiska åsikter på olika 

sociala medier. 
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Artikel 6: Trollhättan: Tre döda och två allvarligt skadade i skolattack (SR) 

Denna artikel publicerades första gången klockan 12.43 den 22 oktober. Den publiceras alltså ganska 

snart efter skolattacken och inleds med att förklara vad som har hänt, en kort punktlista sammanfattar de 

viktigaste händelserna under dagen. Artikeln behandlar flera ämnen, såsom offren och gärningsmannen 

men också platsen för attacken. Skolan Kronan beskrivs och området den ligger i. Artikeln beskriver 

också att statsministern har besökt platsen och att han ska hålla en pressträff under dagen. 

 

5	METOD	

I detta avsnitt beskriver jag hur jag har gått tillväga när jag genomfört analysen. I avsnitt 5.1 förklaras 

tankarna bakom de använda analysmetoderna och motiveringar till varför jag valt att använda flera 

angreppssätt för att analysera materialet. I avsnitt 5.2 redogörs för de valda analysmetoderna. 

  

5.1	Metoder	i	samverkan		

I denna uppsats används en sammansättning av några olika metoder för att besvara frågorna. Syftet med 

uppsatsen är att undersöka om, och i så fall hur, SVT och TT reproducerar diskriminerande strukturer i 

rapporteringen om skolattacken i Trollhättan. Eftersom sådana föreställningar kan reproduceras på så 

många sätt ansågs en kombination av olika metoder vara lämplig. Jag kommer således genomföra en 

textanalys av det valda materialet för att undersöka om det finns diskriminerande strukturer som görs 

synliga via språkbruket. 

Metoden för textanalysen är en form av narrativanalys, då jag fokuserar på att undersöka hur personerna 

och platsen förklaras, och vilka värden de tillskrivs, för att se hur mottagarna erbjuds att förstå dessa.  

Som Bergström & Boréus menar, framgår inte diskriminering alltid av textanalys, utan texten måste 

också läsas i förhållande till uppfattningar som finns utanför den, för att på så vis kunna upptäcka om 

det finns alternativa sätt att uppfatta händelsen. De menar således att en textanalys kan behöva 

kompletteras med ytterligare metoder som kan lyfta fram det som utelämnas i texterna, och för att på så 

vis se om texterna kan vara diskriminerande. (Bergström & Boréus 2012:289).  
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För att komplettera den narrativa textanalysen används kontextualiseringsanalys. 

Kontextualiseringsanalysen undersöker hur tolkningsmöjligheter avlöser varandra och hur vissa görs 

relevanta, medan andra inte ges något utrymme. (Hornscheidt & Landqvist 2014:125). Jag kopplar 

slutligen detta till postkolonial diskursanalys, då jag anser att kontextualiseringen och diskursen går 

hand i hand. Detta för att de valda perspektiven och de olika kontextualiseringarna beror på olika 

maktförhållanden som råder inom diskursen.  

 

5.2	Genomförande	av	analys	

5.2.1	Textanalytisk	metod	

Alla narrativ påverkas av sociala praktiker och genrer, den rådande diskursen påverkar alltså inte bara 

innehållet, utan också hur narrativen berättas. Sett till de beståndsdelar som narrativ innehåller är det 

genom evalueringen som diskursen särskilt görs gällande. Hur vi bedömer och värderar en händelse kan 

alltså bero på diskursen och dess förhållningsregler, och denna betydelse som då förmedlas kan bidra till 

olika maktförhållanden där vissa privilegieras och andra diskrimineras. (Bergström & Boréus 

2012:232).  

I många fall går det att enkelt definiera narrativ när de följer en tydlig berättelsestruktur. Men narrativ 

kan även finnas på en mer abstrakt nivå, som de förgivettagna antaganden utifrån vilka människor 

agerar. (Bergström & Boréus 2012:232). I denna uppsats används ett narrativt tillvägagångssätt för att 

undersöka hur händelsen framställs i det valda materialet. Genom narrativ, det vill säga berättelser, ger 

vi olika saker och händelser betydelse, vi gör världen begriplig när vi berättar om den. Genom att 

studera sådana berättelser kan vi förhoppningsvis nå insikt om maktförhållanden eller om andra 

fenomen i samhället. (Bergström & Boréus 2012:221). Några antaganden som ligger till grund för 

narrativanalysen är att människor använder narrativ för att underhålla, lära ut till andra och för att lära 

sig själva, narrativ fungerar alltså som en grundläggande tolkningsram som hjälper oss att strukturera 

våra erfarenheter. (Bergström & Boréus 2012:224f).  

Det kan vara svårt att avgöra vad som bygger upp en narrativ och det finns många olika definitioner av 

dem. Dock har William Labov identifierat sex gemensamma beståndsdelar som de flesta narrativ 

innehåller; 
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1. En sammanfattning (vad handlar berättelsen om), 2. en orientering när det gäller tid, plats, situation 

och deltagare (var och hur hände detta, vilka var där?), 3. en komplicerande handling (vad hände 

sedan?), 4. en evaluering, det vill säga utvärdering (som innefattar berättarens uppfattning om 

händelsen), 5. en upplösning (det vill säga vad som slutligen hände, hur löste sig situationen?), 6. en 

coda som återför perspektivet till nutid. (Labov i Bergström & Boréus 2012:229). 

Texterna utgör ett narrativ om händelsen där det inte bara är viktigt vad som texterna behandlar, utan 

också hur de gör det,  i reproduceringen av olika normer – en reproducering som i hög grad sker via 

medierna (Van Dijk 2015:6). Den narrativa analysen syftar alltså till att se hur materialet bygger upp en 

förståelse för händelsen, artiklarna skildrar en händelse men de ”skapar” också händelsen genom sättet 

de framställer den på. Med den narrativa beståndsdelen orientering i åtanke så börjar jag med att 

analysera platsen och personerna för berättelsen. Hur platsen förklaras, och hur textens deltagare 

förklaras, betyder mycket för förståelsen av dem. Det som sedan spelar roll i resultatet är hur dessa 

värderas, vilka attribut som knyts till dessa – vilket kopplas till den narrativa beståndsedelen evaluering. 

Sammanfattningsvis så kommer jag i resultatavsnittet börja med beskrivningarna av platsen – det vill 

säga Kronanskolan – jag undersöker då hur den beskrivs och med vilka attribut den kopplas samman. 

Området som skolan ligger i beskrivs också i några av nyhetsartiklarna och det innefattas således i 

analysen. Jag vill också se vilka deltagare som knyts till skolan, och vilka som får uttala sig om den för 

att se vem eller vilkas röster som får tolkningsföreträde. När deltagarna analyseras undersöks 

beskrivningarna av dem på ordnivå, till exempel hur de benämns, med vilka ord, och vilka attribut som 

knyts till dem, detta gäller deltagare som är personer såväl som objekt. Jag analyserar således alla typer 

av benämningar på deltagarna, det vill säga de substantiv, pronomen och nominalfraser som refererar till 

dem. De attribut som knyts till de olika deltagarna har stor inverkan på hur de konstrueras och därmed 

förstås av mottagarna. Detta är alltså det huvudsakliga syftet med att analysera deltagarna, vilka attribut 

som knyts till dessa – för att på så vis kunna göra jämförelser deltagarna emellan. Det är också av stor 

vikt hur deltagarna värderas, det vill säga hur mycket plats de ges, om de knyts till positiva eller 

negativa attribut.  

5.2.2	Kontextualiseringsanalys		

Som tidigare nämnt syftar kontextualiseringsanalysen till att undersöka hur en text erbjuder olika 

tolkningsmöjligheter, vissa tolkningar görs relevanta medan andra utelämnas. (Hornscheidt & Landqvist 

2014:125). Detta görs på olika sätt. Att till exempel undersöka från vilka perspektiv en händelse 
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uppmärksammas, beroende på vilka delar som det berättas om och vilka personer som får komma till 

tals, påverkar sedan hur den uppfattas.  

Om en händelse endast belyses ur ett perspektiv kan tolkningen bli ensidig, och därmed diskriminerande 

för vissa grupper. I denna uppsats används kontextualiseringsanalysen för att undersöka från vilka 

perspektiv händelsen beskrivs, vilka röster som görs synliga via texterna och vilka grupper som ges 

tolkningsutrymme, på så vis går det att undersöka vilka normer och maktförhållanden påverkar 

kontextualiseringen. Eftersom texterna bidrar med olika infallsvinklar i beskrivningen av händelsen är 

det relevant att se hur de tillsammans kontextualiserar den, på en slags övergripande nivå i samspel med 

diskursen. Mediernas sätt att kontextualisera händelsen kan till exempel påverkas av den tilltänkta 

mottagargruppen för artiklarna, vilka som hör till deras ”vi” och vilka som hör till ”dem”.  

5.2.3	Kontextualisering	i	förhållande	till	kritisk	diskursanalys	

Jag anser att de maktförhållanden och normer som påverkar, utifrån vilka perspektiv på händelsen som 

anses vara relevanta, beror på diskursen. Diskursen påverkar vilka som får uttala sig och vilka som 

hamnar i skymundan, eftersom dess maktförhållanden påverkar hur en händelse kontextualiseras. Av 

denna anledning har jag valt att länka ihop dessa två. Då diskursanalysen kan vara abstrakt och svår att 

greppa kan kontextualiseringsanalysen bidra med mer konkreta tillvägagångssätt för att hitta sådana 

dolda maktaspekter i texterna.  

Enligt Fairclough har medierna makten att inverka på vilka perspektiv och vilka händelser som anses 

viktiga, och gör dem därmed allmängiltiga. Denna beräkning av vad som är viktigt gör de efter en 

tänkbar mottagargrupp som de anpassar sin information och sitt språkbruk efter. (Fairclough 2014:42). 

På detta sätt utelämnas många perspektiv och därmed också många personer som inte tillhör denna 

tilltänkta mottagargrupp. I och med detta kan medierna kontextualisera händelsen bara genom att berätta 

om den, då mycket utelämnas när en sådan komplex händelse som skolattacken i Trollhättan ska 

komprimeras till en nyhetsartikel. Genom att undersöka vilka perspektiv som får utrymme, vilka 

personer som får påverka uppfattningen om händelsen och texternas framställning av de olika 

deltagarna, leder till att diskursens påverkan kan analyseras. Kritiska reflektioner om hur diskursen 

formar medietexter diskuteras i uppsatsens avslutande kapitel.  
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6	RESULTAT	

I detta avsnitt presenteras resultaten av min analys. Jag har valt att presentera resultaten efter olika 

teman, där vi börjar med platsen för att sedan gå vidare till att se hur de olika deltagarna beskrivs i 

texterna. I kapitel 7 i denna uppsats diskuteras resultaten. 

  

6.1	Platsen		

I artikel 1, ”Hård kritik mot hur Kronan skötts” beskrivs skolan Kronans bakgrund och nuvarande 

situation. Artikeln publicerades samma dag som skolattacken, och det kan därför antas att den syftar till 

att ge ökad förståelse för skolan och det område som den ligger i, för att på så vis ge ökad förståelse för 

skolattacken. Artikeln inleds med: ”Brott: Skolan i Kronogården i Trollhättan har länge varit 

problemtyngd och fått skarp kritik mot den otrygga miljön. Skolinspektionen följer nu skolan nära.”. 

Kronan förklaras som en skola som har haft långvariga problem, och som inneburit en otrygg miljö för 

eleverna. Problemen beskrivs ha fått fortgå under en lång tid men skolan har trots att de länge fått ”skarp 

kritik” inte kunnat åtgärda problemen. I denna inledning ställs skolan mot Skolinspektionen, där skolan 

ges en mer passiv roll samtidigt som Skolinspektionen får stå som aktiv part. Artikeln har totalt 335 ord, 

och gärningsmannen eller hans motiv nämns inte en enda gång i artikeln. Trots att den publiceras i 

samband med skolattacken så nämns ingenting om attacken. Det som artikeln fokuserar på är istället 

skolans problemfyllda historia, det nämns att den länge har varit en ”politiskt het fråga” där elevernas 

säkerhet har ifrågasätts, att miljön är otrygg och där eleverna inte kunnat få tillräckligt med stöd i 

skolarbetet.  

Händelsen kontextualiseras därmed på ett sätt där gärningsmannen och hans motiv inte är själva 

problemet, utan framställer istället skolan och dess situation som själva ursprungsproblemet. Artikeln 

bidrar därmed till att fokus flyttas från själva attacken och problematiken kring den, till att skolan och 

Trollhättans kommun istället får bära skulden eftersom de inte har kunnat garantera säkerheten på 

skolan. 

6.1.1	Skolan	och	eleverna	

I samband med skolan nämns ofta dess elever. I artikel 1 ”Hård kritik mot hur Kronan skötts” nämns 

eleverna totalt 10 gånger, varav i 7 av dessa omnämnanden sammankopplas de med den otrygga miljön 

eller att de fått otillräckligt stöd i skolarbetet. Eleverna framställs därmed som att de redan har befunnit 
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sig i en slags offerposition bara genom att vara elever på den problematiska Kronanskolan. Men det är 

alltså inte bara skolan som beskrivs vara problematisk utan hela området som skolan ligger i, 

Kronogården, framställs som en plats där det länge har varit oroligt. Jag har valt ut en mening som jag 

skulle vilja stanna upp vid: ”Sammantaget är Kronan, som ligger i ett segregerat område och har många 

nyanlända elever, en skola med stora problem.” 

I detta exempel beskrivs Kronan vara ”en skola med stora problem”, dock ges ytterligare information 

via den attributiva bisatsen: som ligger i ett segregerat område och har många nyanlända elever. Med 

detta tillägg adderas ytterligare en aspekt till händelsens kontextualisering. När Kronan beskrivs som en 

skola med stora problem verkar bisatsen i detta fall förklarande. Att den ligger i ett segregerat område 

och har många nyanlända elever kopplas samman med problematiken på skolan. Det realiseras på så vis 

ett ”de”, det vill säga de nyanlända eleverna, från vilka artikelförfattaren distanseras från, och inte själv 

hör hemma i.  

I och med denna positionering skapas ett implicit ”vi”, där artikelförfattaren ingår, men också den för 

artikeln tilltänkta mottagaren. Det utesluter därmed ”de nyanlända eleverna”, och ”de” som bor i ”det 

segregerade området” Kronogården. När Kronanskolan och Kronogården beskrivs på detta sätt, kopplas 

”personer med utländsk bakgrund” och ”nyanlända elever” (för att en person ska vara nyanländ 

förutsätts en utländsk bakgrund), till segregation och till ett område som har haft stora problem. Denna 

uppfattning förstärks också av artikel 2 ”Tre döda i skolattacken”, och i beskrivningen av den 17-åriga 

pojken där hans utländska bakgrund beskrivs flera gånger. Som jag kommer visa i avsnitt 6.2 benämns 

elevens utländska bakgrund och ställs mot den outtalade vita normen, i och med detta kopplas den 

utländska bakgrunden till ”dem”. Detta förstärker bilden av ”dem” i både artikel ”Tre döda i 

skolattacken”, ”Gärningsmannen visade intresse av nazismen”, ”Knivattack på skola i Trollhättan” och 

”Hård kritik mot hur Kronan skötts”. Eftersom offret var en elev på skolan så förstärks också bilden av 

dessa elever som offer, och inte bara för gärningsmannen, utan för att de lever i ett område som redan 

hade stora problem innan attacken. 

Eftersom både artikel 1, 2 och 6 beskriver platsen och dess deltagare på detta sätt ges endast ett visst 

perspektiv tolkningsföreträde. Platsen beskrivs ur ett utifrånperspektiv, och artiklarna objektifierar 

därmed ”dem”, det vill säga de nyanlända eleverna på Kronanskolan och de som bor i Kronogården. Det 

beskrivna segregerade området blir ett ”där” där ”de” bor och som textens ”vi” inte har att göra med. 

Artiklarna kontextualiserar denna miljö ur endast ett perspektiv. Detta perspektiv görs gällande genom 

att beskriva dessa personer utifrån, genom att inte ta med deras perspektiv och genom att de aldrig kan 
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påverka framställningen av sig själva i nyhetsartiklarna. En annan möjlig kontextualisering skulle vara 

att låta någon boende i Kronogården uttala sig om platsen eller om personerna där.  

6.1.2	Skolinspektionen	som	representant	för	”oss”	

Beskrivningen av platsen utgår alltså från ett perspektiv som tittar på skolan och på Kronogården, från 

en röst som inte hör hemma i Kronogården. Detta utifrånperspektiv stärks genom de val av deltagare 

som kommer till tals, och vilka som därmed ges tolkningsföreträde. Både skolan och eleverna beskrivs 

men de blir endast omtalade, och då i sammanhang där problemen är det centrala. De personer som får 

uttala sig, eller som utför handlingar i texten är personer som inte har något att göra med skolan Kronan, 

de jobbar inte där eller bor inte i närheten.  

En deltagare som får stor betydelse i kontextualiseringen av platsen är Skolinspektionen. 

Skolinspektionen nämns totalt 10 gånger i artikel 1. Jämför detta med elevernas omnämnanden, som är 

lika många. 8 av de gånger som Skolinspektionen nämns beskrivs de utföra olika handlingar, till 

exempel att de ”följer nu skolan nära” och ”Förutom den otrygga miljön har Skolinspektionen också 

kritiserat att många av eleverna inte får tillräckligt med stöd i arbetet”. De beskrivs också ha befogenhet 

att stänga skolan om så skulle behövas.  

Som Skolinspektionen beskrivs i denna text framställs de som en representant för det ”vi” som tidigare 

har implicerats, det vill säga de personer som kan antas passa in i texternas gemensamma ”vi”. Det vill 

säga det ”vi” som inbegriper textförfattaren och artikelns läsare. Detta ”vi” skapas genom att de 

personer som är boende knyts till icke-önskvärda egenskaper och utsatthet. ”De” beskrivs också med 

ord som nyanlända eller utländsk bakgrund (artikel 1 och 2), beskrivningar som inte tillhör den norm 

som artiklarna gör gällande. Detta ”vi” tar avstånd från det ”de” som beskrivs, alltså skolan och 

Kronogården – och framstår istället som distanserat från platsen och från personerna som bor där.  

Skolinspektionen kopplas till aktivitet och auktoritet. De har befogenhet, de kritiserar och de följer nu 

skolan nära för att se hur problemen ska åtgärdas. De kopplas således till positiva och önskvärda 

egenskaper som går att koppla till aktivitet. I jämförelse med hur skolans elever framställs, där de i de 

flesta fall endast talas om dem och då i samband med negativa attribut – som offerskap och utsatthet – 

framställs Skolinspektionen som en positiv kraft som kan förändra den problematiska situationen på 

skolan Kronan. 

Artikel 1 grundas alltså på Skolinspektionens uppfattning om skolan Kronan. Skolan och området 

kontextualiseras enbart utifrån det perspektiv som Skolinspektionen gör gällande. Eftersom vi endast får 
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ta del av detta perspektiv så utesluts också många andra röster som skulle kunna tillföra ytterligare 

perspektiv på händelsen. Men det är inte bara i den första artikeln som Skolinspektionen framställs på 

detta sätt. I artikel 6 framställs de på följande sätt: 

Kronans skola fick underkänt på en rad punkter av Skolinspektionen. Det blev förelägganden på 
flera punkter, bland annat trygghet och studiero. Skolinspektionen konstaterade också att skolan 
ligger i ett segregerat område och har många nyanlända elever. Samt att skolan inte har förmått 
att ge många elever det stöd de behöver i skolarbetet. Arbetsron på lektionerna varierar mycket, 
och en del elever vittnar om kränkande språkbruk elever emellan. Skolinspektionen skriver att det 
behövs kraftfulla åtgärder och att det är anmärkningsvärt att problemen fått fortgå. 

(Sveriges Radio, 2015). 

Även i denna artikel får Skolinspektionen en roll som en aktiv deltagare som har makt att påverka 

situationen på Kronanskolan. Det skapas också en polarisering mellan Skolinspektionen och 

Kronanskolan. Skolinspektionen knyts till positiva egenskaper och attribut, till exempel beskrivs de vara 

företagsamma och villiga att driva en förändring för att ta itu med problemen på skolan. Kronanskolan 

beskrivs istället med mer icke-önskvärda egenskaper, den kopplas till otrygghet och passivitet eftersom 

de inte tagit tag i problemet som funnits så länge, och för att de inte har kunnat förmå att ge eleverna de 

stöd de behöver. 

Genom att beskriva platsen på detta sätt framställs den som problematisk i sig – utan inblandning av 

gärningsmannen. Han, och hans motiv och själva skolattacken utelämnas helt i artikel 1 och 6. Eftersom 

både artikel 1 och 6 publiceras samma dag som skolattacken ägt rum bör de vara publicerade i samband 

med, eller på grund av, skolattacken, och det är därmed intressant att de bidrar med en skildring av 

händelsen där gärningsmannen och hans motiv helt utelämnas.  

 

6.2	Den	17-åriga	pojken	som	en	av	”dem”	

I artikel 2; ”Tre döda i skolattacken” är det offrets utländska bakgrund som är av störst värde, sett till 

vad som beskrivs flest gånger. Totalt nämns offret 6 gånger varav 4 av dessa inbegriper hans utländska 

bakgrund på ett eller annat sätt, till exempel ”en pojke med somalisk bakgrund”. I jämförelse med hur 

gärningsmannen beskrivs finns här en skillnad som görs synlig. Det enda som anges om 

gärningsmannens bakgrund är att han var ”bosatt i Trollhättan”. Vi kan anta att pojken, som var elev på 

Kronanskolan belägen i Trollhättan, även han var bosatt där. Skillnaden i att offrets bakgrund beskrivs 

som ”utländsk” och inte ”bosatt i Trollhättan” skapar en polarisering mellan gärningsmannen och 
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pojken. Vi kan därmed anta att gärningsmannen, eftersom det inte nämns något annat, är vit – och att 

pojken, eftersom hans somaliska bakgrund nämns, är svart.  

I fallet med den 17-åriga pojken kommer hans mamma till tals och beskriver några positiva egenskaper: 

”Jag älskade honom så mycket, så mycket. Han var så snäll och hjälpsam.” (artikel 2). Detta är det enda 

som nämns om honom förutom hans utländska bakgrund och att han kom till Sverige 2012. Det 

förstärker bilden av honom som ett oskyldigt offer. Att pojken ”utländska bakgrund” beskrivs, och att 

den gör det så många gånger, tyder på att det är något som avviker från ”den svenska” normen. Enligt 

Hornscheidt & Landqvist är vithet den norm som i vårt samhälle tas för given, vilket innebär att den 

sällan uttrycks. Istället görs det som avviker från denna norm synligt genom benämning. (2014:64ff). 

Genom att beskriva den 17-åriga pojken på detta sätt impliceras ett ”vi” som inte inkluderar offret, 

eftersom han beskrivs tillhöra ett ”de” som skapas genom att beskriva hans bakgrund som något som 

skiljer sig från normen. Liknande det som Edling och Liljeros beskriver så skapas därmed en bild av 

vilka som tillhör gruppen ”riktiga svenskar” och vilka som inte gör det (Edling & Liljeros 2010:74). 

Denna uppfattning om vilka som är ”riktiga svenskar” kan således bero på en uppfattning om särskilda 

visuella attribut som knyts till ”svenskhet”, i detta fall – vithet.  

Genom att endast det ”utländska” benämns kan vi anta att det inom denna diskurs, som texterna är 

sprungna ur och som de dessutom bidrar till att skapa, är vithet den privilegierade normen. Ytterligare 

två artiklar stärker bilden av att svenskhet är lika med vithet.  

Rubriken i artikel 4, SVTs ”Svärdattack på skola i Trollhättan” förstärker denna bild. Denna 

rubriksättning, ”Målet för attacken: Utlänningar”, finner jag problematisk. Dels för att den förklarades 

komma från ett brev som gärningsmannen lämnat i sitt hem där han själv förklarar attacken. Jag hävdar 

inte att SVT erkänner dem, men de bidrar till att sprida gärningsmannens rasistiska motiv – och att de 

därmed naturaliseras genom att de inte beskrivs som rasistiska. Rubriken är också problematisk eftersom 

det vid attacken endast var svarta och bruna personer som attackerades. Jag vill även lyfta in ett exempel 

från artikel 5, ”Gärningsmannen visade intresse för nazismen”. I detta exempel diskuteras varför just 

Kronanskolan blivit utsatt för denna skolattack: ”Polisen arbetar utifrån att den var utvald eftersom 

många nyanlända barn och barn med invandrarbakgrund går där. För det var just invandrare som var 

målet för Anton Lundin-Pettersson.” När orden ”utlänningar” och ”invandrare” används för att beskriva 

svarta och bruna personer, så bekräftas föreställningen om att de inte kan vara svenskar. Vithet 

framställs återigen som norm, och icke-vithet som något som bryter mot denna norm.  
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6.3	Gärningsmannen	och	motiv	till	skolattacken	

I Hagren Idevalls artikel ”’Politiskt korrekt’ och normalisering av rasism” (2014) beskrivs Breivik och 

hur han i många medier beskrevs vara en ”ensam galning” som utförde ett ”vansinnesdåd”. Det finns en 

del likheter med hur gärningsmannen från Trollhättanattacken till en början beskrevs i medierna. I bland 

annat en nyhetssändning från TV4 kallas attentatet för just ”vansinnesdåd”, och i samma inslag frågar 

reportern ”hur förändrades en vanlig en ung man till en maskerad mördare med svärd?” (TV4 2015).  

Att rubricera en händelse som vansinnesdåd bortser från de politiska motiven bakom attacken, och får 

det istället att framstå som att attacken är ett uttryck för någon form av psykisk störning hos 

gärningsmannen. I fallet med Trollhättan-attacken, tog dock rapporteringen en vändning när det stod 

klart att gärningsmannen haft rasistiska motiv bakom attacken. I artikel 5 beskrivs motiven såhär:  

Hans aktivitet på internet, hans självmordsbrev, klädsel och beteende under morden gör att 
polisen är övertygad om att Anton Lundin-Petterssons motiv till morden var rasistiska. […] Han 
valde särskilt ut de med mörk hy och skonade de med ljus hy, berättade polisen på fredagen. 

 
I och med detta skapas en ny kontext för händelsen. Från att ha varit ett vansinnesdåd är det nu ett 

bekräftad rasistisk attack där offren alltså har valts ut efter hudfärg. I denna artikel framstår också 

gärningsmannen som aktiv och medveten i sitt val av offer. I artikel 3, ”Gärningsmannen var 

tillbakadragen” beskrivs hans personlighet av bland annat kollegor och gamla klasskamrater. Av totalt 

11 meningar som syftar till att beskriva gärningsmannen så framstår han som ”lugn” och 

”tillbakadragen” eller liknande i 5 av dessa, vi får också veta att han inte varit känd av polisen sedan 

tidigare, och att en gammal klasskamrat beskrivit att han ”var snäll mot alla”. Denna text bidrar alltså till 

att porträttera gärningsmannen som en ”vanlig ung man”. Tillsammans med att polisen bekräftat de 

rasistiska motiven bakom attacken, så framställs det nu som att det är dessa som är orsaken till attacken 

– och inte gärningsmannen i sig. Eftersom han porträtteras som ”lugn” och ”snäll mot alla” så flyttas 

fokus från honom till motiven som fått honom att utföra attacken. 

Genom att hela hans namn används skapas också en intimisering med honom. Namnet, tillsammans med 

egenskaper som ”lugn” och ”snäll”, kan bidra till att mottagaren lättare kan identifiera sig med 

gärningsmannen. I exemplet ovan från artikel 5 beskrivs Anton Lundin-Petterson ha medvetet rasistiska 

motiv. Kontextualiseringen av gärningsmannen utvecklas alltså från en ”ensam galning” som genomfört 

ett ”vansinnesdåd” på en skola, till en ung man som hette Anton, som ”var snäll mot alla”, som med 

klart rasistiska motiv dödar tre personer på Kronanskolan. Denna förändring erkänner de rasistiska 



29 

 

åsikterna som orsaken till attacken, eftersom gärningsmannen var en ”vanlig ung man” utan psykiska 

problem.  

 

7	DISKUSSION	

I uppsatsens sista del diskuteras analysresultaten. Det inleds med en reflektion där jag resonerar kring 

valet av metoder och hur de har påverkat resultatet, jag reflekterar även hur jag själv kan ha haft 

inverkan på resultatet. I avsnitt 7.2 diskuteras det och kopplas till resultat i tidigare studier och till teorin. 

Avsnittet, och uppsatsen, avslutas med en sammanfattning av de resultat jag kommit fram till. 

 

7.1	Metodreflektion	

Till att börja med vill jag säga något om de analysmetoder som har använts i denna uppsats. I början av 

arbetet med den var jag säker på att jag skulle göra en postkolonial diskursanalys inspirerad av van 

Dijks studier. När arbetet med analysen väl drog igång föll det sig naturligt att börja analysera 

deltagarna, platsen, hur de beskrivs och hur de värderas – och efter samråd med min handledare valde 

jag istället att göra en narrativanalys, eftersom det kändes som det mest självklara sättet att närma sig 

materialet. Problemet med narrativ textanalys, gick det snart upp för mig, är att det inte finns några 

tydliga ramar att förhålla sig till. Jag valde dock att fortsätta såsom i början av arbetet, genom att se hur 

beskrivningar av platsen och deltagarna får händelsen att veckla ut sig i de olika artiklarna – för att se 

hur händelsen skapas i deras framställningar av den. Sedan ville jag också undersöka var artikel för sig 

som ett bidrag till en slags större berättelse, som berättar om normer och värderingar på ett mer 

samhälleligt plan.  

I och med detta och för att kunna undersöka på fler sätt om, och hur, nyhetsartiklarna uttrycker 

diskriminerande strukturer, ansåg jag det vara nödvändigt att komplettera den narrativa analysen med 

fler analysmetoder. Då valdes kontextualiseringsanalysen eftersom jag ansåg att den lämpade sig väl för 

att analysera vilka perspektiv, och således vilka tolkningsmöjligheter, som artiklarna erbjuder läsaren. 

För att knyta detta till min ursprungsidé med den postkoloniala diskursanalysen, så fungerar den som en 

analys på mer abstrakt nivå – och för att nå dit behövde jag den narrativa analysen och 

kontextualiseringsanalysen.  
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Den narrativa analysen tillsammans med kontextualiseringsanalysen fungerar förhållandevis bra för att 

undersöka hur diskriminerande strukturer kan uttryckas via språket. Dock finns det vissa svårigheter 

med att undersöka sådana strukturer, och i mitt fall har det till exempel rört sig om att via det skrivna 

försöka finna det som inte beskrivs. Det eller de personer som diskrimineras nämns inte alltid, och det 

kan av den anledningen vara svårt att analysera med textanalys. Nyhetsartiklarna behöver förstås i sitt 

sammanhang, och såväl avsändare som mottagare av dem behöver tas i åtanke. Men på grund av detta 

bygger analysen på tolkning, som inte alltid utgår från det som går att finna i artiklarna. Utan resultatet 

baseras ibland på det som inte står i artiklarna. Kontextualiseringsanalysen kunde då, på ett mer tydligt 

sätt, bidra till att finna utelämnade perspektiv och röster, men att nå alla tecken på diskriminerande 

strukturer är svårt. Jag vill därför nämna att jag är medveten om att resultaten av denna uppsats inte kan 

berätta så mycket om hur vårt samhälle ser ut eller om hur alla nyhetsartiklar ser ut. Mitt material är 

också relativt litet, då endast sex nyhetsartiklar analyserats, men eftersom jag upptäckt att det finns 

tendenser av diskriminerande strukturer i dessa så går det att anta att sådana tendenser finns i fler 

artiklar – och på så vis kan de ändå säga någonting om samhälleliga mönster.  

7.1.1	Min	roll	som	uttolkare		

Resultaten har såklart påverkats av mig som uttolkare, och en annan person hade säkert kunnat nå andra 

resultat. Detta går aldrig att komma ifrån helt, även om jag ämnat vara objektiv och förhålla mig neutral 

till mitt material och till resultatet. Dock bör du som läsare vara medveten om att jag har en antirasistisk 

avsikt med denna uppsats då jag vill uppmärksamma strukturer som kan vara diskriminerande för många 

personer i vårt svenska samhälle. 

 

7.2	Resultatdiskussion	

I detta avsnitt diskuteras de resultat som tidigare har presenterats. Jag har valt att diskutera dem efter två 

övergripande teman ”Nyhetsartiklarnas berättelse” och ”Svenskhet’ i nyhetsartiklarna” eftersom jag 

anser dessa vara de främsta och viktigaste resultaten av analysen. Jag besvarar de fyra frågeställningarna 

löpande, och i slutet av avsnittet finns en sammanfattande diskussion där frågeställningarna upprepas 

och knyts till diskussionsavsnitten. 

7.2.1	Artiklarnas	narrativ		

I detta avsnitt sammanfattar jag den berättelse som artiklarna tillsammans bidrar till att skapa. 
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Narrativet börjar således med platsbeskrivningen. Artikel 1, ”Hård kritik mot hur Kronan skötts”, inleds 

med att beskriva att skolan länge har varit problemtyngd och att Skolinspektionen nu följer skolan nära. 

Artikeln utvecklar beskrivningarna av skolans problem och ger många olika förklaringar till dessa. Det 

framstår med denna kontextualisering som att skolan med dess långvariga problem kunde förvänta sig 

en skolattack, och om det inte hade varit Anton Lundin-Pettersson den 22 oktober 2015 – så hade det 

varit någon annan gärningsman, en annan dag.  

Det är intressant att se vilka personer och vilka händelser som uppmärksammas tillsammans med 

platsen. Det är främst eleverna och Skolinspektionen som nämns i samband med skolan. Skolan framstår 

ofta som passiv eftersom ”den” inte har kunnat åtgärda problemen, eleverna verkar då ha befunnit sig i 

en redan utsatt position genom att gå på skolan. Även när ett av offren beskrivs, den 17-åriga pojken 

som är i fokus i artikel 2, så är hans utländska bakgrund nämnd 4 av 6 gånger som han förekommer i 

texten. Genom att uppmärksamma den utländska bakgrunden framstår det som något som bryter mot 

normen, jämfört med gärningsmannens svenska bakgrund som inte beskrivs. Den förgivettagna normen 

beskrivs sällan, och istället görs det som bryter mot normen synligt (se bl.a. Hornscheidt & Landqvist 

2014:64). Den 17-åriga pojken beskrivs också ha ”kommit till Sverige 2012” (artikel 2), vilket kan antas 

betyda samma sak som att vara ”nyanländ”. Han sammankopplas därmed till de ”nyanlända elever” som 

nämns i de andra artiklarna, när skolans problem förklaras.  

Platsen beskrivs med endast negativa attribut, och det gäller både området Kronogården och skolan 

Kronan. När det talas om platsen är det framförallt ett perspektiv som ges utrymme. Skolinspektionens 

tolkning av skolan blir uppmärksammad i artiklarna. Hade en lärare, rektor eller elev fått beskriva 

skolan hade kanske en mer nyanserad bild kunnat framstå. Nu, när så inte är fallet, är det 

Skolinspektionen som får tolkningsföreträde och som får delge sin bild av skolan till allmänheten. Den 

bild som når läsare och allmänhet är då en subjektiv beskrivning som endast utgår från ett perspektiv. 

För att återknyta till Hornscheidt & Landqvists förklaring av begreppet kontextualisering, där de menar 

att kunskap och fakta förmedlas utan att vi funderar på vilka uppfattningar som ligger bakom dem 

(2014:119f), så är det i detta fall inte självklart att vi som läsare uppfattar att perspektivet utgår från en 

subjektiv beskrivning av platsen. Med kontextualiseringsanalysen blir detta möjligt att upptäcka. 

I framställningen av händelsen i artiklarna 1, 2 och 3 beskrivs inte gärningsmannen och hans motiv som 

den främsta orsaken till attacken. Det ges andra förklaringar, som att skolan redan var en problematisk 

plats och attacken var ett ”vansinnesdåd” med okänt motiv. Dessa förklaringar kan bidra till att hans 

rasistiska motiv naturaliseras, och bortses från. De förklaringar som inledningsvis ges om 

gärningsmannen är också att det var oväntat från honom, att han var snäll och tillbakadragen och inte 
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känd av polisen sedan tidigare. I de tre resterande artiklarna är motivet klarlagt och en annan, ny 

kontextualisering börjar träda fram. Titlarna på artikel 4 och 5 är bara i sig talande för detta: ”Målet för 

attacken: Utlänningar” (artikel 4) och ”Gärningsmannen visade intresse för nazismen” (artikel 5). Här 

börjar förståelsen för gärningsmannen bli mer viktig än vad den tidigare hade varit. Hans bakgrund 

beskrivs och han sammankopplas med egenskaper som ”lugn” och ”snäll” men också som en person 

som har intressen som inte tillhör den samhälleliga normen. Hans motiv framställs som klart rasistiskt i 

artikel 5: ”Polisen är övertygad om att Anton Lundin-Petterssons motiv till morden var rasistiska. […] 

Han valde särskilt ut de med mörk hy och skonade de med ljus hy, berättade polisen på fredagen.”. Han 

benämns också med namn vilket gör det lättare att relatera till honom, han framställs som ”vanlig” och 

den tidigare framställningen av honom som ”ensam galning” försvinner mer och mer. Han framstår 

alltså som en ung man med svensk bakgrund som hyst så pass kraftiga rasistiska åsikter, så att han 

attackerar elever på en skola. Denna kontextualisering är väldigt viktig, för uppmärksammandet av hans 

rasistiska åsikter får dem att framstå som själva problemet, och därmed som icke-önskvärda eller 

”onormala”.  

7.2.2	”Svenskhet”	i	nyhetsartiklarna		

För att förklara platsen ges särskilt ett perspektiv utrymme; Skolinspektionens. Det finns i och med detta 

val många perspektiv som lämnas utanför den tolkningsram som nyhetsartiklarna skapar. 

Kontextualiseringen är alltså subjektiv och framställer inte skolan, och de personer som förknippas med 

den, särskilt fördelaktigt. Skolinspektionen framträder som en representant för det svenska samhället, 

som är auktoritär och som handlar resolut. Skolinspektionen beskrivs tillhöra det ”vi” som impliceras i 

texterna, de förknippas med positiva och önskvärda egenskaper och tittar på ”dem” i det segregerade 

området. Detta liknar det resultat som Glaes presenterar i sin undersökning. Där porträtteras ”det 

svenska samhället” göra saker för och åt de asylsökande, vilket positionerar dem i ett överläge där de får 

stå för rationalitet och bildning. (Glaes 2013:29ff). Samma tendenser går alltså att se i dessa 

nyhetsartiklar, både med Skolinspektionen men också polisen som representanter för det svenska 

samhället. Eftersom det talas mycket om skolan och eleverna, får de sällan möjlighet att bidra med 

någon annan bild än den som nu skapas i nyhetstexterna. Detta resulterar i en ensidig bild där skolan 

förknippas enbart med passivitet och Skolinspektionen står för aktivitet. Skolinspektionen blir en 

representant för ”oss”, det svenska samhället, den svenska normen, och ställs mot skolan, i det 

segregerade området med många nyanlända, och ”dem”.  
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När skolan förklaras vara problematisk sker detta ofta i direkt anslutning med att skolan ligger i ett 

”segregerat område med många nyanlända elever” (artikel 1 och 6). När dessa förhållanden presenteras 

tillsammans framstår det som att det segregerade området och de nyanlända eleverna är orsaken till 

problemen på skolan. Jag vill då uppmärksamma det exempel som van Dijk beskrev i Racism and the 

press (2015), och som jag presenterar under avsnitt 2, Tidigare forskning. I hans exempel beskriver han 

hur upploppen i Londonförorterna formas av mediernas beskrivningar av dem. När upploppen förklaras 

som kriminella handlingar utförda av svarta ungdomar, är det också den enda bild som förmedlas till 

allmänheten. Orsaken till problemen behandlas aldrig, som i detta fall rörde sig om ett långvarigt 

förtryck och diskriminering av dessa ungdomar, som de nu reagerade på. Denna rapportering resulterade 

i att fördomar om svarta personer som våldsamma och som ett problem för samhället förstärktes (se s. 4 

i denna uppsats). Med grund i detta vill jag poängtera att mediernas framställning av olika händelser är 

den som i mångt och mycket anammas av allmänheten. När problematiska förhållanden förknippas med 

de nyanlända eleverna, förstärks uppfattningen av dem som problematiska i sig, och förstärker således 

en uppfattning om att nyanländhet innebär problem, som sedan presenteras för läsarna av 

nyhetsartiklarna. 

I enlighet med vad Winther Jörgensen & Phillips beskriver så värderas också grupperna ”vi” och ”de” 

olika i nyhetsartiklarna. ”Vi” får ofta stå för positiva egenskaper, som till exempel Skolinspektionen där 

”vi” är rationella – och ”de” förknippas ofta med mer negativa attribut. Detta förstärker den egna 

gruppidentiteten som impliceras i nyhetsartiklarna, att ”vi” knyts till positiva attribut och att ”de andra” 

förknippas med mer negativa egenskaper. (2000:168).  

I de exempel där den 17-åriga pojken nämns så ges hans utländska bakgrund stort förklaringsvärde. Det 

kan därmed antas bryta mot den samhälleliga normen vad det innebär att vara ”svensk”. Edling & 

Liljeros beskriver det som att det finns en uppfattning om vilka som tillhör gruppen ”riktiga svenskar” 

och vilka som inte gör det, en uppdelning som i många fall kan bero på visuella attribut som till exempel 

hudfärg. (Edling & Liljeros 2010:74). Pojken har också beskrivits vara svart, dels eftersom 

gärningsmannen endast attackerade svarta personer, men också för att hans somaliska bakgrund anges. 

Han bryter således även mot den uppfattning om att ”svenskhet” är synonymt med ”vithet” som 

impliceras i nyhetsartiklarna.  
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7.2.3	Sammanfattning	

För att återkoppla till de inledningsvis ställda frågorna upprepar jag dem nedan: 

• Hur skildrar artiklarna händelsen? 
• Hur kontextualiseras händelsen – vilka perspektiv väljs för att belysa den? 
• Hur konstrueras svenskhet i nyhetsrapporteringen om händelsen? 
• Innehåller nyhetsrapporteringen markörer som skiljer på ”vi” och ”de andra”, hur förklaras 

eventuella skillnader? 

Hur artiklarna skildrar händelsen och hur den kontextualiseras menar jag beror på dels vilka perspektiv 

som väljs för att beskriva den, men också vilka moment i händelseförloppen som beskrivs. Artikel 1 är 

ett tydligt exempel som jag har velat uppmärksamma i samband med hur medierna skildrar händelsen – 

där de faktiskt helt bortser från skolattacken, och istället beskriver skolan som problematisk på grund av 

andra orsaker. När de beskriver att skolan länge har varit en ”politiskt het fråga” som har kritiserats och 

ifrågasatts, hamnar inte fokus på gärningsmannen och hans motiv, vilket jag tycker är problematiskt. 

Det kan då framstå som att det inte är de rasistiska motiven som orsakat attacken, utan en otrygg miljö 

på skolan. Detta leder till att de rasistiska motiven inte uppmärksammas, och de kan då lätt passera för 

en läsare av artikeln.  

Jag tycker också att det är viktigt att undersöka vilka som ges tolkningsföreträde i den aktuella 

händelsen, vilket i det här fallet i många fall har varit Skolinspektionen och polisen. Dessa myndigheter 

har tittat på området Kronogården och skolan, och det har inte i något av dessa fall varit någon som har 

uttalat sig från Kronogården eller skolan. Det görs således en uppdelning mellan ”vi” och ”de”, och ”de” 

framställs inte tillsammans med särskilt uppskattade attribut och egenskaper. Detta kan leda till att 

ofördelaktiga bilder av personer med utländsk bakgrund, nyanlända, och de som bor i Kronogården 

etableras av allmänheten, i likhet med van Dijks studie som jag upprepade under kapitel 7.2.2. Den 

kritiska diskursanalysen kan således uppmärksamma att positiva egenskaper förknippas med ”vi” och 

mer negativa egenskaper med ”de andra”.  

I och med dessa resultat kan vi dra slutsatsen om att det som inom den diskurs som dessa nyhetsartiklar 

är en del av, och som de är med och skapar, är ”svenskhet” ett ideal som privilegieras före ”de andra”. 

Eftersom svenskheten passerar, och ”utländskheten” inte gör det, framstår den som en anomali från 

normen. Enligt Hornscheidt & Landqvist kan också diskursanalysen inbegripa en analys av vad som inte 

sägs, för att ta reda på vilka normer och värderingar som ligger till grund för vårt samhälle (2014:87). 

Min analys har således visat att ”svenskhet” är den norm som reproduceras och förstärks via dessa 
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perspektivval, kontextualiseringar och den berättelse som nyhetsartiklarna bidrar till att skapa. Men, inte 

vilket svenskhet som helst, utan den ”vita svenskheten” är den som privilegieras, inte nämns, och som 

därmed förgivettas. Denna vithetsnorm görs alltså gällande, inte genom benämning, utan av det 

motsatta. Att det ”vita” är det som inte benämns, men som ändå ligger till grund för många 

positioneringar av ”andra” gör denna vithetsnorm påtaglig (se till exempel s.12 i denna uppsats). 

Diskriminerande strukturer behöver alltså inte alltid synas, men de påverkar oss ändå hela tiden. 

 

7.3	Avslutning	

Avslutningsvis vill jag poängtera att denna uppsats bidrar med en tolkning av dessa nyhetsartiklar, och 

den ämnar inte utmåla nyhetsmedierna som medvetet rasistiska eller diskriminerande. Att texterna ser ut 

som de gör, och att de innehåller en del diskriminerande mönster beror på större strukturer.  

Dock anser jag att medierna har ett stort ansvar och en faktisk makt att förändra dessa strukturer. 

”Merparten av den rasism som utövas i Sverige begås inte av några monster, utan av ett mönster.” skrev 

någon i Dagens Nyheter en gång, och jag tror att medvetenhet är ett första steg för att kunna förändra 

dessa mönster. 

Jag hoppas att denna uppsats har kunnat bidra med ett exempel på hur sådana strukturer kan 

uppmärksammas. 
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9	BILAGOR	

Bilaga 1. 

Öppet brev till Hanna Stjärne, vd SVT – protest mot rasistisk rapportering 
Organisationer protesterar mot SVT:s rasistiska rapportering från Trollhättan 

Afrosvenskarnas riksförbund riktar i koalition med 14 andra organisationer ett öppet brev till 
Sveriges televisions VD Hanna Stjärne. Brevet är en reaktion på SVT:s rapportering från attentatet i 
Trollhättan.  

Vi, de undertecknande, har alla skakats av terrorattacken i Trollhättan där två människor dödades och 
två är allvarligt skadade. Våra tankar går till de anhöriga, eleverna och personalen på Kronans skola.Det 
står klart att attentatsmannen hade rasistiska motiv och valde ut sina offer på basis av raskategorier. 
Rasifierade svenskar mördades. Men Rapports reporter Ann Wollner valde i sin intervju med 
informationschefen för Trollhättans kommun att fokusera på helt orelaterade ordningsproblem i skolan, 
samt att definiera barnen i skolan som icke-svenska. ”Det är en extremt segregerad skola med få 
svenska barn”, löd hennes formulering. 

Det här sättet att diskutera barnen i Kronans skola som icke-svenska har fortsatt konsekvent i 
rapporteringen från Trollhättan av både Ann Wollner och andra SVT-medarbetare, vilket är en 
bekräftelse av terroristens rasistiska världsbild.I Sveriges televisions rapportering från utlandet används 
konsekvent raskategorier för att beskriva rasförtryck. När det exempelvis rapporteras att en vit polis 
skjutit en obeväpnad svart man i USA skyler man inte över den centrala frågan om offret och förövarens 
hudfärg. Men när liknande fenomen beskrivs i Sverige tycks en helt annan policy gälla. 

Vi vill veta varför raskategorier används för att beskriva rasförtryck i andra länder, samtidigt som SVT 
väljer att inte göra det rörande Sverige – inte ens när en vit man med rasistiska motiv dödar svarta och 
bruna svenskar. Istället konstrueras rasifierade svenskar som främlingar. Detta görs direkt genom att 
beskriva dem som icke-svenska och indirekt genom att använda ord som ”främlingsfientlig” för att 
beskriva fenomen som inte har något med främlingskap att göra. 

Vi vill också veta varför Sveriges television utropar svarta och bruna offer för terrorism till något annat 
än svenskar och därmed bekräftar den rasistiska attentatsmannens världsbild. 

För det här syftet vill vi snarast ha ett möte med dig, Hanna Stjärne, och diskutera hur er policy för att 
beskriva raskategorier i Sverige kan uppdateras på ett sätt sådant sätt att den slutar skyla över rasism och 
slutar reproducera den rasistiska idén att bara vita människor kan vara svenskar. 

Afrosvenskarnas Riksförbund 
Angolanska föreningen Kwanza 
Afrosvenskarnas Forum för rättvisa 
Black Coffee 
Black Feminist Forum in Sweden 



39 

 

Centrum mot Rasism 
Fight Racism Now (FRN) 
Fokus Afrofobi 
Kongo riksförbundet i Sverige 
Kongoföreningen i Stockholm 
Muslimska mänskliga rättighetskommittén 
NAV – Nätverket för afrikanska föreningar i Vantör 
Puntland Community Organisation (PCO) i Göteborg 
Sveriges Unga Muslimer 
TRYCK 

 

Bilaga 2. 

Hård kritik mot hur Kronan skötts 

TT NYHETSBYRÅN 2015-10-22 15:30  
 
Författare: Filip Kotsambouikidis/TT (filip.kotsambouikidis@tt.se)  

Brott: Skolan i Kronogården i Trollhättan har länge varit problemtyngd och fått skarp kritik för den 
otrygga miljön. Skolinspektionen följer nu skolan nära.  

Trollhättans kommun har inte förmått ge Kronans elever vare sig stöd i skolarbetet eller en trygg miljö, 
konstaterade Skolinspektionen i våras. Myndigheten skrev bland annat att lärarna känt sig otrygga med 
att låta eleverna vara ute på rast, eftersom allmänheten har tillgång delar av lokalerna. Det handlar om 
ett kafé som varit öppet för alla. 

Skolan har länge varit en politiskt het fråga. En av de hetaste har varit att det krävts att kaféet på skolan 
ska stängas, för att det har varit en otrygg situation för eleverna, säger oppositionsrådet i Trollhättan 
stad, Peter Eriksson (M), till TT. *-- Inget förbud --* 

Skolan har alltså delvis varit en offentlig plats och det finns inget uttryckligt förbud mot att låta 
utomstående komma och gå.Men det finns ett absolut krav på att värna elevernas trygghet och säkerhet, 
säger avdelningschef Peter Ekborg vid Skolinspektionen.  

Förutom den otrygga miljön har Skolinspektionen också kritiserat att många av eleverna inte får 
tillräckligt med stöd i skolarbetet. Sammantaget är Kronan, som ligger i ett segregerat område och har 
många nyanlända elever, en skola med stora problem. Men alldeles för lite har gjorts. 

Vi tycker att problemen har fått fortgå under på tok för lång tid, säger Peter Ekborg. *-- Var på plats --
*Så sent som i onsdags gjorde Skolinspektionen ett uppföljande besök på skolan.Vi skulle också ha varit 
där denna (torsdag) eftermiddag, men av förklariga skäl har vi avbrutit det, säger Peter Ekborg. 
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Skolinspektionen skaffar sig nu all information den kan få om dådet, och innan bilden klarnat går det 
inte att säga vad som händer med skolan och eleverna. Skolinspektionen har dock befogenhet att, om 
nödvändigt, stänga skolan tillfälligt. 

Det är fullt möjligt, om vi skulle komma till den slutsatsen. Men först behöver vi betydligt mer 
information, säger Peter Ekborg.  

Det har länge varit oroligt kring kaféet på Kronan i Trollhättan. 

Bjorn Larsson Rosvall/TT 

© TT Nyhetsbyrån eller artikelförfattaren.  

 

Bilaga 3. 

Tre döda i skolattacken 

TT NYHETSBYRÅN 2015-10-22 23:21  

Skolattacken: Tre personer är döda efter skolattacken i Trollhättan, däribland en 17-årig elev med 
utländsk bakgrund och den 21-årige misstänkte gärningsmannen. Ytterligare två personer är skadade 
och läget för dem är allvarligt.  

Den maskerade gärningsmannen, beväpnad med två kraftiga stickvapen, skadade fyra personer på 
skolan Kronan innan han skottskadades av polis. Ett av knivmannens offer, en man född 1995 som var 
elevassistent, avled på plats. En 17-årig elev, en pojke med somalisk bakgrund, avled senare på sjukhus. 
Det gjorde även den misstänkte 21-årige gärningsmannen sedan han träffats i bröstkorgen och fått 
skador i levern. 
En 41-årig man som var lärare och en 15-årig elev vårdas på sjukhus. Deras tillstånd är allvarligt men 
stabilt, uppger sjukvården. 
Expressen/GT skriver på nätet att 17-åringen har utländsk bakgrund och kom till Sverige 2012. Till 
tidningen säger mamman:Jag älskade honom så mycket, så mycket. Han var så snäll och hjälpsam. *-- 
"Kraftiga stickvapen" --* 

Larmet kom klockan 10.09. Då hade gärningsmannen stuckit ner en lärare utanför skolentrén och en 
inne i byggnaden. Därefter började han systematiskt leta igenom skolan. Han knackade på olika 
klassrum och de elever som öppnade dörrarna attackerades. 

Så sker i två olika klassrum, och en av de här eleverna är då avliden, säger kriminalkommissarie Thord 
Haraldsson vid en presskonferens. När polisen anlände, fem minuter efter larmet, mötte de 
gärningsmannen på andra våningen, och avlossade två skott varav ett träffade. 
Polisen har hittat saker som är "av intresse" efter en husrannsakan på den misstänktes adress. 
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Det finns inga uppgifter om att han haft koppling till skolan och offren tycks ha valts slumpmässigt. 
Gärningsmannen är inte känd av polisen sedan tidigare. Motivet är fortfarande oklart.  

*-- Säpo stöttar --* 

Skolan ligger i ett område med många nyanlända. Enligt Expo har den misstänkte gärningsmannen luftat 
högerextrema sympatier på sociala medier. 
Säpo hjälper polisen med utredningen.Vi samarbetar med dem för att de ska få ta del av vår kunskap och 
vår expertis om de miljöer och individer som vi följer. Men det är polisen som leder utredningen, säger 
Fredrik Milder, Säpos pressekreterare, till Dagens Nyheter. En person som TT talat med jobbar på 
skolan Kronan, och befann sig en meter ifrån gärningsmannen när han började angripa människor.Vi var 
i korridoren när han kom. Han var lång och maskerad och hade en lång kniv i handen, säger personen 
till TT. Elever tog också mannens utstyrsel och vapen som ett skämt och ville ta bilder tillsammans med 
honom. 

*-- "Kunde blivit värre" --* 

En hel del elever befann sig i entrédelen när gärningsmannen kom till skolan, men flydde in i 
klassrummen.Det kunde ha blivit värre, säger Birgitta Lindström Sundefors, chef på 
utbildningsförvaltningen i Trollhättan. Elever och personal blev instängda i skolan medan polisen 
säkrade att det inte fanns andra gärningsmän. TT:s reportrar som kom till platsen vittnade om stor 
förvirring omkring skolan när anhöriga och andra människor sökt sig dit. 
Tahan Kadir, som bor i närheten, stod utanför skolan och hundratals människor som samlats hade svårt 
att ta in vad som har hänt.Jag fattar inte varför man inte ger någon information. Föräldrar står här ute 
och skriker men de vet inte om deras barn lever eller är dödade men får inga svar. Det är plågsamt, sade 
hon till TT.  

Kronan hålls stängd på fredagen, men alla andra skolor i kommunen är öppna. 

© TT Nyhetsbyrån eller artikelförfattaren.  

 

Bilaga 4. 

Gärningsmannen var tillbakadragen 

TT NYHETSBYRÅN 2015-10-22 21:30  

Skolattacken: Den misstänkte skolmördaren var en 21-årig man bosatt i Trollhättan. Han beskrivs som 
tillbakadragen men det finns också uppgifter om ett stort intresse för Nazityskland. Den misstänkte var 
praktikant på ett företag i Trollhättan.Det är en jättelugn och tillbakadragen person. Om detta stämmer 
så är det en fruktansvärd chock för mig. Det kan inte vara sant, säger en arbetskamrat till Expressen. En 
barndomsvän beskriver honom som innesluten, enligt tidningen. 
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21-åringen gick teknisk linje på gymnasiet. Han höll sig mest för sig själv och spelade dator och var i sin 
egna lilla värld. Han sa inte så mycket men var snäll mot alla, säger en klasskamrat till Aftonbladet. Ett 
Youtube-konto i 21-åringens namn ger bilden av ett stort intresse för Hitler och Nazityskland samt en 
kritisk inställning till islam. På Facebook stödjer han ett upprop för att stoppa invandringen. 
Polisen har inte några uppgifter om att han varit elev på skolan där attacken skedde. Nu undersöks om 
ett politiskt motiv ligger bakom dådet.Tidigt i utredningen började vi undersöka möjligheten att det 
kunde finnas ett hatbrottsmotiv, säger polismästare Niclas Hallgren till Göteborgs-Posten. 21-åringen 
var inte känd av polisen sedan tidigare. Han tycks enligt TT:s uppgifter inte heller ha förekommit i mål 
som gäller tvångsvård av unga (LVU) eller tvångsvård för missbrukare (LVM). 

© TT Nyhetsbyrån eller artikelförfattaren.  

 

Bilaga 5. 

Knivattack på skola i Trollhättan  

Skolattack i Trollhättan  

Målet för attacken: Utlänningar 

En man gick i går till attack med knivliknande vapen på en skola i Trollhättan. Tre personer avled, 
däribland gärningsmannen som sköts av polisen. SVT direktrapporterar och livesänder med anledning 
av händelserna. 

(SVT) 

 

Bilaga 6. 

Gärningsmannen visade intresse för nazismen  

26 oktober 2015 

[bild] 

Polisen bekräftar nu för SVT Nyheter att det är Anton Lundin-Pettersson, 21, som ligger bakom 
skolattacken i Trollhättan. Foto: TT/Privat 

En tillbakadragen ung man som visade intresse för nazismen på sociala medier. En bild av Anton 
Lundin-Pettersson, som ligger bakom skolattacken i Trollhättan, träder fram. 
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Anton Lundin-Pettersson är död och kan inte förklara vad som drev honom till att maskera och beväpna 
sig med svärd och kniv för att döda och skada flera personer på skolan Kronan i Trollhättan. Men 
polisen försöker skapa sig en bild om vad som ligger bakom attacken – inte minst för de anhöriga och 
drabbade som kämpar med att förstå varför detta outhärdliga har hänt. 

Det var på torsdagsförmiddagen som Anton Lundin-Pettersson tog bilen till skolan Kronan i Trollhättan, 
en skola han inte tidigare haft någon direkt anknytning till. Polisen arbetar utifrån att den var utvald 
eftersom många nyanlända barn och barn med invandrarbakgrund går där. För det var just invandrare 
som var målet för Anton Lundin-Pettersson, enligt polisen. I ett självmordsbrev, en ”handling”, som 
hittats i hans lägenhet i Trollhättan beskriver han att Sverige tar emot för många invandrare och att han 
planerar att attackera dem. 

Höll sig för sig själv och spelade dataspel 

Anton Lundin-Petterson växte upp i Trollhättan och bodde ensam i en lägenhet. Han bodde i staden i 
hela sitt 21-åriga liv och har aldrig förekommit i belastningsregistret. På gymnasiet läste han teknisk 
linje på Lichron teknikgymnasium och gick i grundskolan i en annan del av staden än där skolan Kronan 
ligger. En klasskompis från gymnasietiden beskriver honom för Aftonbladet som en musikintresserad 
hårdrockare som höll sig mest för sig själv och spelade dataspel. 

Den senaste tiden ska han ha praktiserat på ett företag i Trollhättan, enligt Göteborgs-Posten. Hans 
taxerade inkomst för förra året är låg, enbart 1.700 kronor för hela året. 

Fascination för Nazityskland 

Han var aktiv på nätet och bilden som träder fram där tyder på en fascination för Nazityskland. Under 
den senaste månaden har Anton Lundin-Pettersson gillat flera klipp om Hitler och den tyska 
krigsmakten under Nazityskland på sin Youtube-kanal. 

Hans aktivitet på internet, hans självmordsbrev, klädsel och beteende under morden gör att polisen är 
övertygad om att Anton Lundin-Petterssons motiv till morden var rasistiska. 

Han marscherade i militärisk stil genom korridorerna där han högg sina offer och var klädd i en svart 
rock och en hjälm som påminner om nazisternas uniformer. Han valde särskilt ut de med mörk hy och 
skonade de med ljus hy, berättade polisen på fredagen. 

”Skriver att invandrare är målet” 

Inget tyder däremot på att Anton Lundin-Pettersson var aktiv i kända högerextrema nätverk eller 
umgicks i nazistiska miljöer. Polisen tror att han i ensamhet planerat sitt dåd. Nu återstår för polisen att 
fortsätta nysta upp bakgrunden till de fruktansvärda dåden i 21-åringens liv och bekantskapskrets. Till 
sin hjälp har nu polisen det självmordsbrev som han lämnat efter sig. Om det är polisen förtegen. 

– Han skriver att invandrare är målet och vad som ska hända med honom själv, säger Thord Haraldsson. 
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Klart är dock att dådet lämnat ett bestående intryck av sorg och chock i den västsvenska staden. 

(SVT) 

 

Bilaga 7. 

Trollhättan: Tre döda och två allvarligt skadade i skolattack  

Publicerat torsdag 22 oktober 2015 kl 12.43 

Uppdaterat, torsdag 22 oktober 2015 kl 20.40 

Strax efter klockan tio i morse fick polisen ett larm från Kronans skola i Trollhättan där en 21-årig man 
gått till attack mot lärare och elever med stickvapen. 

• En elevassistent avled på brottsplatsen, en elev avled på sjukhus vid halv tre på torsdagen. 
• En lärare och en elev är allvarligt skadade. För båda uppges läget vara allvarligt men stabilt vid 

åttatiden. 
• Gärningsmannen, en 21-åring från Trollhättan, avled vid fyratiden. 
• Husrannsakan har genomförts i 21-åringens bostad. 
• Kronans skola håller stängt och en förundersökning har inletts. 
• Ny pressträff i Trollhättan klockan 18.30, med statsminister Stefan Löfven, som innan dess 

också ska lägga ner blommor utanför skolan. 

Sveriges Radio rapporterar på flera språk:  
English , Romani , Somali 
 فارسی , کوردی , العربیة

P4 Väst direktrapporterar 

Trollhättan är en stad i chock efter vansinnesdådet på Kronans skola, där tre människor dödades på 
torsdagen. 

– Det som aldrig får ske har skett här i dag, sa statsminister Stefan Löfven (S) som snabbt hade åkt 
till Trollhättan för att träffa de berörda och visa sitt stöd. 

– Jag vill visa min respekt för polisens insats som med stor sannolikhet förhindrat att fler skadats, sa 
Löfven. 

– Regeringen och ansvariga myndigheter ska se till att de drabbade får det stöd de behöver. Det är för 
tidigt att säga vad det här fruktansvärda dådet får för konsekvenser för det fortsatta arbetet, men jag vill 
att alla skolbarn ska veta att jag ska göra allt i min makt för att ni ska känna er trygga i skolan, sa han 
vidare. 
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Samtliga offer för skolattacken i Trollhättan hade fått knivstick uppger sjukvården. Samtliga personer 
som förts till NÄL i Trollhättan opererades, men de svårast skadade har avlidit. 

Ett av dödsoffren var en elevassistent som hittades död i skolan. Det andra offret var en elev, som ska ha 
fått kraftiga knivstick i bröstkorgen. Även den misstänkte gärningsmannen, som inte ska vara känd av 
polisen sedan tidigare och inte var elev vid skolan, har avlidit av sina skador.  

Både den lärare och den andra elev som skadats i attacken vårdas just nu på intensivvårdsavdelning och 
läget uppgavs vid åttatiden vara allvarligt men stabilt för båda. 

Polisen uppger att flera knivliknande föremål har använts vid skolttacken. Thomas Fuxborg vid 
polisen sade till journalister på plats att den misstänkte har rört sig runt inne i klassrummen på skolan 
och att polisen fick larmet strax efter tio på förmiddagen. Vid ingripandet gick mannen till attack mot 
polisen som ska ha avlossat två skott varav ett träffade gärningsmannen i bröstkorgen.  

– Folk gråter, både vuxna och barn. Det är fruktansvärt. Det är av de värsta händelserna i svensk 
historia, sa Fuxborg. 

Polisen har hållit förhör med elever och lärare under dagen och husrannsakan har gjorts i mannens 
hem.Enligt uppgifter i tidningen Dagens Nyheter hjälper Säpo polisen med utredningen om 
skolattacken. 

– Vi samarbetar med dem för att de ska få ta del av vår kunskap och vår expertis om de miljöer och 
individer som vi följer. Men det är polisen som leder utredningen och vi kan inte gå in på några detaljer 
i den information vi delar med polisen eller hur vi arbetar, säger Fredrik Milder, pressekreterare vid 
Säpo, till tidningen. 

En elev, som flydde in i ett klassrum säger till SVT att situationen varit kaotisk. 

– När vi såg honom först trodde vi det var ett skämt. Han hade mask och svarta kläder och ett långt 
svärd. Det var elever som ville ta kort med honom och känna på svärdet.Ett annat barn, som just hämtats 
av sin pappa, berättar att rektorn kom in i klassrummet. 

– Han sade att vi skulle låsa dörren och inte gå ut. Sedan gick han vidare till nästa klassrum. Vi visste 
inte vad som hade hänt, säger hon i pappans famn. 

P4 Väst har pratat med Nada Halawi. Hon hade nyss fått tag i sin släktings dotter som var nära att själv 
bli knivskuren. 

- Någon hade knackat på dörren och de när de öppnade trodde de först att det var ett Halloweenskämt. 
Flickan var själv nära att bli knivskuren, säger hon, men räddades av att hennes lärare knuffade undan 
henne. Läraren blev då själv knivskuren. 
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De hundratals människor som samlades utanför skolan hade svårt att ta in vad som har hänt och 
många var desperata, sa vittnen till TT. Utanför skolan fanns bland annat representanter för Lärarnas 
Riksförbund och Lärarförbundet snabbt på plats, för att hjälpa de drabbade. 

TTELA:s fotograf Stefan Bennhage, som kom till platsen 30, 40 minuter efter händelsen, berättade om 
ett stort antal ambulanser och polisbilar på plats, och han såg en elev lastas in i ambulans. Medan han 
var där åkte två ambulanser från platsen i full fart. 

– Det var fullständigt kaos. Hundratals människor fanns utmed huvudgatan som går igenom stadsdelen 
Kronogården. Folk grät och försökte springa in bakom avspärrningarna, så polis och vakter hade fullt 
upp, säger han till TT. När jag åkte från platsen kom det fortfarande ambulanser dit, säger han. 

Vid en tidigare granskning från Skolinspektionen, i maj i år, har lärare vittnat om att Kronans 
skolmiljö känns otrygg eftersom huset även innehåller lokaler som är öppna för allmänheten, som till 
exempel bibliotek, café och andra lokaler. Ett politiskt bråk har också uppstått i kommunen om huruvida 
caféet ska få ha öppet under skoltid. 

Kronans skola fick underkänt på en rad punkter av Skolinspektionen. Det blev förelägganden på flera 
punkter, bland annat trygghet och studiero. 

Skolinspektionen konstaterade också att skolan ligger i ett segregerat område och har många nyanlända 
elever. Samt att skolan inte har förmått att ge många elever det stöd de behöver i skolarbetet. Arbetsron 
på lektionerna varierar mycket, och en del elever vittnar om kränkande språkbruk elever emellan. 
Skolinspektionen skriver att det behövs kraftfulla åtgärder och att det är anmärkningsvärt att problemen 
fått fortgå. 

Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) säger i en skriftlig kommentar till TT att: "Det är med stor 
sorg vi tagit del av uppgifterna om det fruktansvärda som händer i Trollhättan i dag. Jag och regeringen 
vill uttrycka vårt djupaste deltagande med de drabbade, deras nära och alla de i Trollhättan som nu 
känner oro. Det här är inte en attack mot en enskild skola, utan mot hela Sverige. Många elever runt om 
i hela vårt land kommer nu behöva mötas i sin oro och sina frågor. Vi ska kunna ge våra barn en trygg 
skolmiljö". 

Även kungen har nu kommenterat attacken i Trollhättan: "Sverige är i chock. Det är med stor 
bestörtning och sorg som jag och min familj mottagit beskedet om händelserna i Trollhättan. Våra 
tankar går till de drabbade och anhöriga, till de offer som nu vårdas under kritiska förhållanden, samt till 
de elever och anställda på skolan som nu behöver allt stöd", säger kungen i ett uttalande på Hovets 
hemsida. 

(SR)  


