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Hösten 2016 uppkom ett fenomen som blev omtalat i svenska morgontidningar, den så kallade 

“clownhysterin”. Fenomen sattes snabbt på agendan och handlade om clowner som hade 

attackerat människor. Syftet med denna studie är att undersöka vilka som får synas i artiklarna 

och hur de representeras. Artiklarna kommer att inhämtas från de två största kvälls- och 

morgontidningar i Sverige, Aftonbladet och Dagens Nyheter. Studien använder sig av teorin 

om medielogiken där begreppen tillspetsning, förenkling, polarisering, intensifiering, 

personifiering, konkretion och stereotypisering använts. En kvalitativ textanalys kommer att 

vara studiens metod. Resultaten som tagits fram visar på att vittnen, clowner och utsatta är 

underrepresenterade i artiklarna. Poliser och högre uppsatta syns till en större grad. 

Clownerna representeras som de onda och skräckinjagande medan poliser framställs som 

tillförlitliga och sakliga.  
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In the fall of 2016 the words “creepy clown hysteria” or “clown attacks” became regular to the 

Swedish daily press. The phenomenon of clowns attacking people and scaring people became 

media's head priority during approximately two weeks. The focus of this thesis is to establish 

who gets to talk in the articles and how these people are represented. The articles are found in 

the biggest night and morning newspapers, Aftonbladet and Dagens Nyheter. The theory for 

this thesis is called media logics and includes seven directions, these are; sharpening, 

simplification, polarization, intensification, personification, concreteness and stereotyping. A 

qualitative text analysis is used as method for this thesis regarding text. The results of the thesis 

are that there is an underrepresentation of witnesses, clowns and victims in the texts and an 

overrepresentation of people with authority like polices. The clowns are represented as evil and 

horrifying while the polices are shown as trustworthy and honest people.  
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1.   Inledning och bakgrund 

I oktober år 2016 började så kallade “clownattacker” att sprida sig runt om i Sverige vilket fick 

stor uppmärksamhet i medier. Människor utklädda till clowner sprang runt i svenska städer 

och spred skräck och oro. Clownattackerna blev till en hysteri och väckte stort obehag hos 

allmänheten. Både yngre och äldre personer blev omskrivna i media efter att de hade blivit 

ofredade av clowner. I tidningarna skrevs det om att clownerna antingen tog till våld eller 

enbart hade som syfte att sätta skräck i sin omgivning. ”Clownskräcken sprider sig” och ”Nya 

dåd ökar clownskräcken” är exempel på rubriker i tidningarna under denna tid. Att klä ut sig i 

syfte att skrämmas är för många ett hänsynslöst beteende och attackerna blev därför mycket 

omdebatterade under två veckors tid.  

 

På sociala medier spreds mängder av bilder, filmer och långa texter om misshandelsbrott, 

knivskärningar och dödshot från clowner. Den stora uppmärksamheten har såklart sin 

påverkan på händelsernas frekvens. Enligt Bruhn Jensen (2009) gör medierna det möjligt för 

sina läsare att förstå sig själva i ett större politiskt, historiskt eller existentiellt perspektiv. Alla 

de otaliga små eller stora händelser som människor råkar ut för i sina liv och sin vardag 

tillskriver medierna mening. Eftersom att media i det här fallet med clownhysterin valde att 

tidigt informera om vad som händer har det fått större spridning än om det enbart skulle synas 

på sociala medier och publiceras av privatpersoner. Kvalitetsstämpeln och nyhetsvärdet blir 

högre (Strömbäck, 2000). Marshall McLuhan (2003) uttryckte sig som att “The medium is the 

message”, och ju fler publiceringsalternativ som finns, desto viktigare blir valet att välja rätt 

medium. För att nå fram med ett budskap på rätt sätt är frågor rörande innehållsstrategi, 

exempelvis vilket medium som är bäst lämpat essentiella.  

Ett fenomen som kan liknas vid medierapporteringen kring clownattackerna är spelet 

Pokémon Go som tog en stor plats i media under en kortare tid tidigare i år. Den 6 juli 2016 

lanserades spelet i Amerika och den 16 juli kom det till Sverige. Dagarna då spelet anlände var 

medierapporteringen skyhög (Lundin, 2016). Spelet har blivit omskrivet tusentals gånger i 

både lokala- och rikstäckande medier. Anledningen till varför spelet fick en så pass stor 

spridning är svårt att svara på, men någonting som däremot är säkert är att den höga mängd 

artiklar skrivna om fenomen sakta sjönk och slutligen försvann helt. Efter de två veckorna då 

nyheter om clownattackerna varit väldigt centralt i medierapporteringen skrevs det inga fler 

artiklar om ämnet, och äldre artiklar fick ingen mer uppmärksamhet. Utvecklingen i 

medierapporteringen tycks ha varit likadan vid de båda olika fenomenen. Pokémon är populärt 

bland många, både äldre och yngre och eftersom att spelarna oftast är synliga utomhus blev 
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fler intresserade och spridningen ökade. Det som syns och får mest uppmärksamhet är det som 

prioriteras högst hos medierna (Strömbäck, 2000).  

En text står aldrig ensam utan är en väv av andra texter, både i samtiden och i kulturhistorien. 

Det ger ett “eko” i texten och framkallar associationer hos publiken (Bruhn Jensen, 2009). Vi 

lever idag i ett väldigt upptrissat samhällsklimat där rädsla många gånger är fokus. Därför 

passar det bra att i dagsläget spela på människors uppjagade känslor. Värt att nämna är att 

händelserna utspelar sig i samband med högtiden allhelgonadag och halloween.  

1.1.   Uppkomsten till fenomenet 

Eftersom att det ännu inte finns någon tidigare forskning kring området som specifikt 

undersöker clownattackerna är det svårt veta exakt vad som låg till grund för att en epidemi 

med clownfenomenet kunde uppstå. Det finns dock teorier om vad det var som startade det 

hela. En av teorierna är att det hela från början var frågan om att göra reklam inför en 

kommande skräckfilm. Alltså att det fanns ett allmänintresse och att aktiviteter tillhörande 

fenomenet hade ett nyhetsvärde.  

 

Innan clownfenomenet blev synligt i Sverige hade liknande attacker tidigare ägt rum i USA. 

Det blev liksom i Sverige ett stort mediaskri kring händelserna och många blev upprörda. De 

första attackerna kom redan i augusti 2016 då det rapporterades om clowner som lurade in 

barn i skogen. Till en början togs attackerna emot som ett skämt men blev med tiden mer 

uppmärksammat och allvarligt då attackerna inkluderade stöld, hot och våld. Attackerna 

rapporterades i över 39 delstater i landet (O’Rourke, 2016).  

 

Det finns också en teori som menar på att journalistiken om brott och avvikelser är ett 

revolutionärt hot mot lag, ordning och moral. Det pekar på att medierna genom att 

glamourisera och framföra nyheterna kan inspirera sina läsare till ytterligare brott (Pollack, 

2001). I fallet med clownerna kan det sannolikt vara rimligt. Den första clownen som 

dokumenterades och fick publicitet i media befann sig i Linköping. De nästföljande dagarna 

under en tvåveckorsperiod uppmärksammades fler och fler clowner på ytterligare geografiska 

platser i Sverige men troligtvis med samma syfte, att skrämmas. Att skrämmas är en annan 

synvinkel på hur artiklar om brott kan tolkas reproducera maktens ordning (Pollack, 2001). 

Till följd av att skapa överdriven rädsla för brott och en bild av att någonting är farligare och 

större än vad det egentligen är påverkar mediernas läsare negativt. Samhället idag har redan 

ett väldigt upptrissat klimat där rädsla tar mycket av vårt fokus, och under de drygt fjorton 

dagarna som clownhysterin härjade ökade rädslan för många markant. Eftersom att det allt 
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som oftast rapporterades om “oskyldiga” människor som konfronterats av clownerna visste 

inte någon om de kunde gå säkra utan att bli skrämda.  

 

Ytterligare en teori är att brotten var en form av hämndaktioner, kanske enbart för att det var 

roligt att spela på andra människors känslor och välmående ifrån en maktposition och 

medvetenheten om att de utklädda vid tillfället var någon annan (Pollack, 2001). Flera av de 

utklädda clownerna tros ha fallit för grupptryck, en vilja att synas kan också ha påverkat 

flertalet av fallen. 

1.2.   Mediebevakning av brott 

För att något ska vara ett brott måste det finnas en lag som beskriver den brottsliga handlingen. 

I lagen ska det också stå vilket straff som kan tilldelas om det bevisas i domstol att brottet 

begåtts. Grovt olaga hot kan ge fängelse i upp till fyra år. Vad som anses vara ett brott växlar 

och beror på att människors syn och attityder till olika brott förändras över tiden. Det hänger 

samman med hur samhället utvecklas (Brottsrummet, 2016). Människor talar om att 

clownfenomenet är en organiserad brottsverksamhet. Med organiserad brottsverksamhet 

menas att clownerna har forum där de tillsammans planerar vilken stad som ska bli nästa 

måltavla och delar med sig av sina erfarenheter till varandra. Redan i mitten på 1990-talet 

konstaterade brittiska forskare att det inte längre är möjligt att diskutera brottslighet utan att 

tala om medierna, likaså är det inte längre möjligt att diskutera medierna utan att tala om 

brottslighet (Kidd-Hewitt & Osborne, 1995). Gränsen mellan fakta och fiktion när det gäller 

nyheter om brott har alltid varit flytande och svår att definiera (Fairclough, 1995). I den här 

studien undersöks om det överensstämmer även med nutida nyhetsrapportering om 

brottsfenomenet clownattackerna. Problem uppstår när medias rapportering inte stämmer 

överens med den faktiska verkligheten. Medias överdrivna beskrivning av våld och brott kan 

antas skapa överdrivna och felaktiga föreställningar om detta samhällsproblem (Pollack, 

2001). 

 

1.3.   Val av ämne 

Valet av ämne var till en början inte helt klart för oss. Vi är båda intresserade av media och har 

arbetat inom just tidningsmedia, därför föll det sig så småningom naturligt för oss att bedriva 

forskning inom det här området. Båda två har flertalet gånger hamnat i situationer i arbetet 

där vi behövt välja vem och vad som ska synas i media. Vad som påverkar i dessa val både för 

oss och för andra är intressant att diskutera kring. “Medierna formar åtskilliga av våra bilder 

av verkligheten; de bilder vi utgår från när vi formar våra uppfattningar och opinioner” 

(Strömbäck, 2000). Media ger oss många gånger en helhetsbild av ett fenomen, även om det 
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bara är en liten del av det. Clownattackerna som samhällsfenomen blev vi intresserade av just 

för att det i skrivande stund är så pass aktuellt och outforskat. Det är spännande att studera 

hur medierna väljer att framställa en speciellt utvald händelse och granska hur, vem och vad 

som får synas. Den som publicerar och sprider nyheter besitter en hel del makt. En tidning kan 

ta bort en produkt från marknaden, driva fram politiska beslut eller i längden avsätta ett 

statsråd som anses olämplig. Eller förstöra en människas liv (Alm & Eliasson, 2008). 

 

Val av ämne har också framkommit av det som många gånger kallas det postmoderna 

samhällets besatthet av temat brott (Pollack, 2001). Speciellt verkar det som att allmänheten 

är intresserad av våldsbrott, både i form av underhållning och populärkultur samt i form av 

nyhetsförmedling. Vi har valt att djupare undersöka det sistnämnda men har intryck av att vår 

studie ligger nära till hands med underhållning jämväl.  
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2.   Syfte och frågeställningar 

Med den här studien vill granskas hur fenomenet om clownhysterin har porträtterats i 

nyhetsartiklar och vilka som får synas i samband med ämnet.  Med studien sökes förståelse i 

varför vissa människor får uttala sig och synas, men andra inte. Studien ska ge kunskap om 

hur medieframställningen fungerar idag, och hur den påverkar allmänheten. Empirin ska 

kunna ge en djupare förståelse i hur medier framställer ett fenomen i samhället. Clownhysterin 

är ett samhällsfenomen som på en kort tid haft stor påverkan på samhället, därför ser vi det 

som relevant att bedriva forskning kring.  

 

•   Vem/vilka syns i de utvalda tidningarna i samband med clownattackerna? 

•   Hur har Aftonbladet och Dagens Nyheter valt att representera personerna under 

clownattackerna? 

•   Hur har denna framställning/representation synliggjorts i de utvalda artiklarna? 

 

2.1.   Disposition av uppsatsen 

I det första kapitlet, inledning och bakgrund presenteras en inledning med 

bakgrundsbeskrivning om definitionen av det berörda fenomenet.  

I det andra kapitlet, syfte och frågeställningar redogörs för uppsatsens syfte och 

frågeställningar och en kortare disposition av uppsatsen visar hur uppsatsen kommer att 

läggas upp för att underlätta läsningen.  

I det tredje kapitlet, tidigare forskning undersöks och presenteras tidigare forskning 

kring ämnet medier och brott.  

I det fjärde kapitlet, teori presenteras det teoretiska ramverket för uppsatsen. Detta genom 

att ett antal begrepp från medielogiken tas upp. Begreppen är tillspetsning, förenkling, 

polarisering, intensifiering, konkretion, personifiering och stereotypisering.  

I det femte kapitlet, metod presenteras val av metod. Här förklaras vad en textanalys 

innebär och hur den används. En genomgående beskrivning av hur arbetet genomförs 

redogörs under stycket analytiskt schema.  

I det sjätte kapitlet, analys presenteras analytiska reflektioner utefter våra 

frågeställningar. Här tas begreppen om medielogik upp och används vid analys av artiklarna. 

Kapitlet avslutas med en sammanfattning av analysen.  

I det sjunde kapitlet, diskussion förs diskussion kring det resultaten och valen som tagits 

på vägen. Inledningsvis tas resultat och funderingar upp och fortsätter med liknande mönster 
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vid medierapporteringen. Sedan diskuteras om tiden på året spelar roll för 

medieframställningen och uppkomsten till fenomenet. Vidare tas påverkan på allmänheten 

och allmänhetens påverkan på media upp, kriterierna för nyhetsvärdering och kvalitet. Teori- 

och metoddiskussion följs utav datainsamling och arbetsprocessen. Kapitlet avslutas med att 

resonera kring uppkomna begränsningar med studien och tar fram förslag på framtida 

forskning. 
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3.   Tidigare forskning 

I det här kapitel kommer tidigare forskning att tas upp. Då tidigare forskning kring just 

framställningen av clowner inom media än så länge är obefintlig kommer vi att fokusera på 

forskning inom medieframställning, medier och brott och liknande fenomen i detta kapitel. Vi 

kommer slutligen göra en sammanfattning av den forskning som vi har redogjort för.  

Vårt forskningsfält är samhällsforskning med inriktning digitala tidningsmedier. Det finns ett 

antal studier kring hur media väljer att representera ett visst ämne och vem som får synas, men 

någon studie kring clownattackerna inom media har dock ännu inte bedrivits vad vi vet, 

troligen eftersom att det är ett relativt nytt fenomen. Vi ser därför detta som en bra 

forskningslucka då det är så pass nytt och har varit ett väldigt omtalat samhällsfenomen som 

har påverkat många. 

Medieframställningen har länge varit omdiskuterad inom forskningen. Vem är det som får 

synas i media? Finns det en synlig maktfördelning? Vem bestämmer vem som får synas? Dessa 

frågor är vanliga inom området. Medieframställningen inom tidningsmedier har många 

gånger ifrågasatts. Med anledning till ett pressat och stressat klimat inom journalistiken kan 

detta leda till misstag eller tidsbrist (Sundberg, 2013). Det är därför inte så konstigt att 

framställningen i media är så omtalad. Flertalet forskare hävdar att det finns en brist i systemet 

som måste åtgärdas. Enligt Berglez och Olausson (2009) finns det tre huvudaktörer inom 

mediemakten, dessa är medierna, politikerna och publiken. 

3.1.    Studier av medier och brott  

I studien har mycket inspiration dragits från tidigare forskning gjord av Ester Pollack. Hon är 

en väl omnämnd forskare inom den mediekommunikationsvetenskapliga inriktningen men 

har ofta fokus på brott och lagordning. Därför är hennes tidigare forskning mycket användbar 

för studien. Två av hennes avhandlingar har varit relevanta till den här studien. Den första är 

från 2001 (Pollack). Den handlar om hur brottslighet avspeglas i medier i Sverige under 1955, 

1975 och 1995. Syftet med studien är enligt henne själv följande ”Ett övergripande syfte med 

min studie är att ringa in ett forskningsfält där tvärvetenskapliga möten på ett fruktbart sätt 

skulle kunna leda forskningen vidare och öka vår förståelse av fenomen karakteristiska för det 

västerländska ’mediesamhället’ i vår tid” (Pollack, 2001). Hon använder sig av diskurser för att 

jämföra tre olika tidsperioder och gör en tvärstudie på dessa. I resultat har hon kommit fram 

till att ungdomsbrottslighet och ungdomsbrottslingar presenterades och handskades med 

under alla tre perioder som undersöktes. Ungdomsbrotten varierade däremot väldigt mycket 

under dessa tre perioder angående brott och policy i media. Interaktionen mellan media och 
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rättssystemet visar på att de är starkt kopplade till varandra under 1990-talet. Under 1955 var 

journalism rösten för institutioners brottspolicy. Under 1975 var det kritikerna till dessa 

brottspolicys hos institutionerna som hördes mest (Pollack, 2001).  

Den andra studien är skriven av både Ester Pollack och Sigurd Allern (2014). De har 

tillsammans bedrivit forskning kring medias framställning av poliser och hur detta tas emot av 

publik och makthavare. I studien analyseras hur ledande tidningar i Norge kommenterade och 

rapporterade kring norska poliser under perioden 2005 till 2008. Både tidningar och tv har 

analyserats i detta fall. De hade sitt största fokus kring ett speciellt event som blivit mycket 

omdebatterat i media angående en afrikansk student som miste sitt liv. I deras resultat kom de 

fram till att nyhetsövervakningen av poliser och utredare i de flesta fall är vinklat utefter 

händelsen och att bilden av polisen sällan pekar på problem inom institution eller 

organisation. De menar att artikeln oftast handlar om en persons individuella felsteg (Pollack, 

Allern, 2014).  

3.2.   Sammanfattning 

Det finns som sagt i dagsläget inga studier kring clowner i media. Medieframställningen 

däremot finns det en hel del studier som har inspirerat oss och hjälpt oss välja lämpliga verktyg 

till analysen. Liknande fenomen har tidigare uppkommit inom media och har lika snabbt 

försvunnit från deras agenda.  Liknande studier med fokus på medieframställningen har 

kommit fram till att människor många gånger framställs på olika sätt och att olika delar ur 

samhället påverkar detta. Det varierar även mellan varje årtionde.  
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4.   Teori 

I det här kapitlet presenteras den teori som appliceras på analysen. Teorin ska ge förståelse för 

att se hur saker och ting hänger ihop inom det inhämtade materialet och vad det säger. Den 

teoretiska referensramen utgår från teori om medielogiken. Begreppen som vi kommer att utgå 

ifrån presenteras i detta kapitel. 

4.1.   Medielogiken 

Vi kommer att använda oss av teorin om medielogiken. Den innebär att då 

informationsmängden många gånger blir för mycket har journalisterna valt att göra en 

reducering eller intensifiering av detta för att öka publikens uppmärksamhet. Tillvaron vi lever 

i är präglad av ett konstant överskott av information likväl som ett konstant underskott av 

uppmärksamhet (Strömbäck, 2000). Därför är det viktigt att det som medierna publicerar är 

genomtänkt. Enligt Strömbäck innebär även medielogiken att sådant som blir nyheter måste 

passa till mediernas format. Det måste passa till dess organisation, interna arbetsvillkor, 

normer och behov av uppmärksamhet. Begrepp som han använder sig av inom teorin är 

tillspetsas, polariseras, förenklas, intensifieras, personifieras, konkretion och stereotypa 

mönster som finns inom kulturen som mediet verkar inom (Strömbäck, 2000). Denna teori 

tror vi kan hjälpa oss bygga en grund för hur mediagestaltningen av fenomenet ser ut och 

urskilja delar ur texten som svarar på våra frågeställningar. 

4.1.1.   Begrepp inom medielogiken 

Begreppet tillspetsning handlar om att man som journalist ska spetsa till sitt material, 

exempelvis skriva intresseväckande rubriker. Detta görs dels för att utrymmet är begränsat, 

men också för mottagarnas intresses skull. På grund av medieutrymmet måste materialet vara 

kort och koncist och ha läsvärda huvudpunkter. Även konkurrensen från andra medier bidrar 

till att nyheten måste tillspetsas med passande formuleringar (Strömbäck, 2000).  

 

Många gånger är innehållet i medietexter komplicerat, då är det journalisternas jobb att 

förenkla. Tidsbrist eller begränsat utrymme kan också leda till att journalisten inte går in på 

djupet i frågor. Texten måste vara lättförståelig för att anpassas till en större publik. 

Komplexiteten måste reduceras, mångfalden begränsas och nyansering inskränkas (ibid.). 

 

För att innehållet i en artikel ska vara intressant måste det finnas en kontrast mellan olika 

synsätt i texten, en polarisering. Dessa synsätt bör ställas mot varandra för att bedriva en 

argumentation. Om läsaren endast får se innehållet från ett håll känner hon eller han sig ofta 

tvingad att hålla med, de allra flesta vill själva kunna välja vilken sida de ska stå på (ibid.). 
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Med hjälp av intensifierade uttryck kan händelser bli mer intresseväckande. Det handlar ofta 

om händelser som drar till sig mer uppmärksamhet än andra. Det kan vara bland annat strejker 

eller demonstrationer. Någonting utöver det vanliga drar alltid till sig mer uppmärksamhet 

(ibid.). 

 

För medier är det enklare att rapportera om konkreta än abstrakta händelser, det är också 

enklare för publiken att förstå någonting som går att ta på. Abstraktioner kräver mer tankekraft 

från både sändare och mottagaren. Exempelvis så är det svårare att förstå sig på ozonskiktet 

än om en cykelbana ska byggas om (ibid.). 

 

För att locka fram människors intresse och uppmärksamhet försöker skribenter personifiera 

texten, göra den mer igenkännbar, personlig. Ett exempel är att medierna försöker ge ett 

problem eller en fråga ett ansikte som mottagarna sedan kan förknippa det med. Om vi känner 

igen något eller oss själva i texten blir vi mer intresserade av att läsa då det känns närmare och 

blir enklare att förstå (ibid.). 

 

För att vi människor ska kunna förstå saker i vår omgivning skapar vi oss igenkännande 

stereotyper. Vi bygger upp en struktur och placerar olika saker i olika fack. När vi får för 

mycket information behöver vi snabbt sortera den och förbise det som inte är nödvändigt. Vi 

skapar oss kognitiva scheman som kan simplifiera och generalisera mediaflödet. Förutfattade 

meningar och associationer hjälper oss ofta omedvetet (Strömbäck, 2000). 

 

4.2.   Kriterier och nyhetsvärdering 

För att en nyhet ska bli en nyhet krävs det att händelsen uppfyller ett antal kriterier. Kriterierna 

skiljer sig åt mellan morgontidningen Dagens Nyheter och kvällstidningen Aftonbladet. Ju fler 

kriterier en händelse uppfyller desto större nyhetsvärde och kvalitetsstämpel får den oftast. 

Viktigt att skilja på för en journalist är de normativa- och kommersiella kriterierna. Alltså vad 

publiken bör få eller vad publiken vill ha. De kommersiella kanalerna är reklamfinansierade, 

samtidigt som public service är finansierat med skattemedel (Strömbäck, 2000).  

Intresset från publiken blir större om händelsen till nyheten inträffar i närheten. Antingen 

geografiskt, tidsmässigt eller kulturellt nära. Det har också betydelse om händelsen avviker 

från det vanliga och är antingen oväntad eller dramatisk. Dåliga händelser har högt 

nyhetsvärde. Om händelsen involverar många människor eller får konsekvenser för många 

människor ökar också intresset från publiken. Andra vanliga kriterier för ett högt nyhetsvärde 

är om händelsen kan följas under en längre tid eller om det finns bildmaterial som skildrar 
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händelsen. Händelser som involverar berömda personer eller personer med inflytande över 

samhället får också oftast större spridning (Statens medieråd, 2015).  

I dagen samhälle används medierna för vad de är bra på. Tillförlitlighet och trovärdighet är 

nyckelord för att lyckas. (Hadenius, Weibull & Wadbring, 2011). Undersökningar har utförts 

på nyhetsvärdering sedan 1980-talet i Sverige, vilket har visat att sjukvården och polisen är de 

två samhällsinstitutioner som allmänheten har högst förtroende för. Om de auktoritära 

personerna dessutom fått talan i tv eller radio är det ännu mer förtroendeingivande än i 

tidningarna. Förekomsten av missvisande uppgifter i mediet, trovärdigheten hos de uppgifter 

som faktiskt sprids, och förtroendet för ett medium är tre punkter som det talas om när 

mediernas tillförlitlighet diskuteras (Hadenius, Weibull & Wadbring, 2011).  
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5.   Metod och material 

I följande kapitel kommer val av metod att presenteras samt underliggande rubriker. Vi har 

valt att använda oss av en kvalitativ textanalys för att få våra frågeställningar besvarade. Det 

är en bra metod eftersom den tillåter oss att granska den text som beskriver händelserna inom 

digitala medier och kan hjälpa att gå in på djupet i vem som syns och varför. Inom tidigare 

forskning kring vem som representeras i media har textanalyser ofta valts ut. Anledningen till 

det brukar beskrivas genom att den kan hjälpa författarna att se vad textens betydelse 

egentligen har för framställningen av människor, vilket är passande för vår analys. Metoden 

fungerar på ett växelverkande och reflexivt sätt. Alltså går det att repetera processen och 

applicera den på flera texter. Metoden är som sagt kvalitativ textanalys men uppsatsen 

kommer att inspireras av Faircloughs tredimensionella modell. Mer om detta i det analytiska 

schemat.  

5.1.   Kvalitativ textanalys 

För att göra denna uppsats kommer en kvalitativ textanalys att bedrivas. Detta innebär att vissa 

passager i texterna kommer att vara viktigare än andra. Texterna kommer att läsas aktivt, vi 

kommer att ställa frågor till materialet och se efter om texten eller vi som läsare kan besvara 

dessa frågor. Analysen innebär att det väsentliga i texten kommer att lyftas fram utifrån textens 

delar, helheten och den kontext som den ingår i (Esaiasson et al. 2009). Fördelarna med att 

göra en kvalitativ textanalys är att specifika delar i texten kan visa sig vara viktigare än andra. 

Det kan också finnas latenta budskap i texten som med hjälp av metoden kan tas fram 

(Esaiasson et al. 2009). Det finns två vägar att välja inom kvalitativ textanalys, det 

systematiska eller den kritiskt granskande. Vår analys utgår från den kritiskt granskande med 

fokus diskurser. Den inriktningen tillåter oss att kritiskt granska materialet som inhämtas och 

se till hierarkiska maktordningar vilket kan vara användbart för analysen där representation 

är en viktig punkt. Det är den vanligast textanalytiska metoden inom forskningsområdet 

samhällsvetenskap. Inom inriktningen är språket avgörande för hur vi människor uppfattar 

verkligheten (Esaiasson et al. 2009).  

 

5.2.   Analytiskt schema 

Det analytiska schema innebär att bland annat stereotypiseringar, vilka som kommer till tals i 

artiklarna och vad som representerar de som syns kommer analyseras. Artiklarna kommer att 

analyseras utefter varje teoretiskt begrepp. Exempelvis kommer förenkling att vara ett av 

begreppen som kommer att undersökas i varje artikel innan studien kan gå vidare till nästa 

begrepp. Vi kommer exempelvis ställa oss frågan; finns det en förenkling i texten? Hur visas 
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den? Efter att varje artikel är analyserad utefter begrepp kommer en sammanfattning att 

skrivas för att komma ihåg vad som har tagits fram, samt relevanta exempel som är värda att 

ta upp i sammanhanget. Begreppen kommer att presenteras under eget stycke.    

5.3.   Datainsamling 

Empirin kommer att samlas in från två av de största tidningarna i Sverige; Dagens Nyheter och 

Aftonbladet. De utvalda tidningarna är en bra representation av det generella som sägs kring 

clownhysterin runt om i landet. Materialet kommer att inhämtas från dagen då clownhysterin 

bröt ut och två veckor framåt. Denna avgränsning har gjorts eftersom fenomenet var som 

synligast under denna tid och hade då stor påverkan på människor vilket fick konsekvenser. Vi 

kommer att analysera artiklar om detta tills att vi har fått fram det resultat som behövs för att 

dra klara slutsatser. Artiklarna kommer att analyseras utifrån tidningarnas egna webbsidor. I 

de fall artiklarna inte längre finns tillgängliga finns åtkomst via databasen Retriever Research 

(Mediearkivet).  

 

Det är enbart texten i artiklarna som kommer analyseras, eventuella bilder och bildtexter 

utesluts. Rubrik, ingress och brödtext kommer att vara vårt fokus i artiklarna. Vem författaren 

till texten är kommer inte att läggas någon vikt vid, inte heller om han eller hon har skrivit fler 

av artiklarna som granskas. Vilken tid på dygnet artiklarna är publicerade på kommer inte att 

vara relevant. En kortare jämförande reflektion om den första och andra veckans publicerade 

artiklar, vilka som syns och varför de gör det kommer vi att titta på istället.  
 

5.3.1.   Aftonbladet och Dagens Nyheter 

Artiklar från kvällstidningen Aftonbladet, och morgontidningen Dagens Nyheter har valts ut 

till analysen. Anledningen till valet av tidningar är eftersom dessa två är de största i Sverige 

och har en stor räckvidd över landet. Aftonbladet har den politiska beteckningen "obunden 

socialdemokratisk", samtidigt som Dagens Nyheter har den politiska hållningen "oberoende 

liberal". En tidnings politiska ideologi speglas främst i ledarsidorna där skribenterna får visa 

sina egna åsikter. Nyhetssidorna ska alltid vara objektiva, oberoende och opolitiska. De ska 

alltså inte påverkas av vilken politisk hållning tidningen har på ledarsidorna. I pappersformat 

är skillnaden att morgontidningar går att prenumerera på samtidigt som kvällstidningar 

förlitar sig på lösnummer.  

 

Kvällstidningar är kända för att ha ett lite annorlunda språk än morgontidningar. 

Kvällstidningarna är ofta kreativa i att skapa sammansatta ord på löpsedlar och rubriker för 

att skapa uppmärksamhet. Kvällstidningsord bör trots att de är sammansatta vara korta för att 
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kunna förstora teckenstorleken så mycket som möjligt. Att anspela på "sex", "chock", 

"skandal", "skräck" eller "döds" är vanligt förekommande för att få många läsare och klick. 

Många av de påhittade orden är ofta svåra att förstå tagna ur sin kontext (Facchin & Sandberg, 

2016). 

 

Tidningsmedia är en form av masskommunikation som inte är riktad till någon särskild, utan 

till alla eller alla inom en viss grupp. Masskommunikation förutsätter tekniska hjälpmedel och 

är enkelriktad vilket innebär att möjligheterna till återkoppling är liten. Det råder distans och 

avsaknad av personliga relationer mellan dem som kan sägas vara en del av kommunikationen. 

Masskommunikationen sker dessutom vid ungefär samma tidpunkt för alla mottagare av 

kommunikationens innehåll (Strömbäck, 2000). 

5.4.   Ordval 

När vi i studien pratar om de människor som konfronterats med clownerna har vi valt att 

använda oss av antingen ordet utsatta eller ordet drabbade. Ordet offer har vi varit starkt emot 

och valt att utesluta eftersom att det för oss har en annan innebörd. Med orden utsatta eller 

drabbade menar vi de människor som har fått en direkt påverkan från händelsen och varit på 

den geografiska platsen. Människor som har påverkats indirekt, exempelvis blivit rädda utav 

att andra människor blivit rädda men inte upplevt händelsen själva är exkluderade i den här 

studien. Sekundär påverkan och effekter eller konsekvenser utav media är väldigt svårt att 

mäta. Dels för att det inte finns så mycket att varken mäta eller jämföra prestanda eller 

riktmärkning på, och dessutom för att varje insats är relativt unik. Sociala medier bygger på 

konversation, interaktion och det är konsumenterna som själva väljer vad de ska ta med sig 

vidare. Sociala mediers räckvidd är också alltid i flera steg och förs vidare genom exempelvis 

delningar eller retweets. De olika stegen leder till flera nivåer av påverkan. Jarlbro 

kommenterar att medieeffekter sannolikt måste tolkas som en mer långsiktig påverkan, vilket 

också komplicerar möjligheterna att frilägga vad som är medieeffekt respektive andra effekter 

eller medieeffekter som interagerar med annan påverkan (1996). 

 

I flera kapitel nämner vi ordet medier. Med det menar vi hela organisationerna med allt från 

receptionister till journalister och chefredaktörer. Vi pekar på att det är medierna som väljer 

vad som får eller inte får synas i tidningarna, och då är det flertalet människor som är inblandade 

i besluten. 
 

Ordvrängeri är vanligt förekommande i artiklarna som analyserats. Eftersom att fenomenet är 

relativt nytt behöver skribenterna använda kombinationer av ord som redan finns för att skapa 

nya ord som passar in i sammanhanget. Ordvrängeri förekommer även i studien då vissa saker 
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annars saknat beskrivning. Exempelvis talas det om clownutstyrsel, vilket innebär en 

människa utklädd med clownkläder. När vi pratar om snälla clowner menar vi de utklädda 

som arbetar med glädje och vill göra andra människor lyckliga, inte motsatsen att skrämmas.  

 

5.5.   Urval 

Vi har gjort ett systematiskt urval av tidningarnas artiklar angående clownattackerna. Detta 

urval faller sig under sannolikhetsurval (Esaiasson, 2009). Sammanlagt finns det 36 artiklar 

från Aftonbladet och Dagens Nyheter med innehåll baserat på clownattackerna under denna 

period på två veckor. Vi har tagit numret och delat på det antal som vi skulle vilja analysera. 

Beräkningen av urvalet ser därför ut såhär 36/18= 2. Vi kommer därmed att analysera 

varannan artikel från de båda tidningarna.  

Artiklarna har vi fått fram genom att söka på ordet “clown” i tidningarnas egna sökfält. Vi har 

sedan exkluderat de artiklar under den utvalda perioden som innehöll ordet men handlade om 

andra saker som inte är relevanta för vår studie. Exempelvis beskrevs en fotbollsspelare 

metaforiskt som en clown, vilket är inte är relevant. Clown är ett ord som många gånger 

används i media för att beskriva personer som anses ha gjort något tokigt eller tramsigt. I 

valtider används ordet exempelvis i motsättning till “seriös politiker”, och i en artikel från ett 

tv-program beskriver en av deltagarna sig själv som en clown då han anser att han inte kan 

politiskt rättfärdiga sin scenkonst (Diakité, Gustavsson, 2016). Eftersom att ordet används 

synonymt och metaforiskt fick vi fler träffar än vad som är relevant.  

Andra ord som vi flertalet gånger observerat i artiklarna och som har med ordet clown att göra 

är synonymer, motsatsord, definitioner och böjningar. Exempel på sådana ord är clownlarm, 

clownutstyrsel, clownhysteri, clownskräck och clownattack. Vi har också lagt märke till orden 

clownförbud, clownmask, clownfenomen, clownepidemi och skräcksymbol. Eftersom att dessa 

orden är så specifika valde vi att använda ett så övergripande ord som möjligt. Ordet clown är 

dessutom detsamma på både svenska och engelska.  

När vi istället för att gå via tidningarnas egna hemsidor sökte på samma ord via Mediearkivet 

Retriever Research fick vi fler resultat på ordet clown. Utöver de första artiklarna dök det upp 

träffar på inskickade sms till tidningen som innehöll ordet vi sökt på. Nyheter under spalten “I 

korthet” som är skrivet på ett mer lättläst språk hittades också. 
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5.6.   Validitet och reliabilitet 

Med reliabilitet menas att kunskap är framtagen på ett trovärdigt sätt, och med validitet att 

kunskapen också är tillförlitlig och relevant. I studien eftersträvas så hög reliabilitet och 

validitet som möjligt. Validitet är det som diskuteras mest inom kvalitativa studier. Det innebär 

en frånvaro av systematiska fel. Inom analysen gäller det att ställa rätt frågor/begrepp som inte 

kan feltolkas och som svarar på faktiska fakta och inte upplevda tolkningar (Esaiasson et al. 

2009). Eftersom vi kommer att utgå från vårt analytiska schema kommer systematiska fel att 

undvikas. Bristande reliabilitet uppstår ofta i samband med slarvfel eller trötthet under 

datainsamlingen. Det skulle kunna leda till att studien går miste om viktig information 

(Esaiasson et al. 2009). För att studien ska vara godkänd kan den behöva beprövas. Man ska 

exempelvis kunna ge uppsatsen till en annan forskare som genom ansatsen kommer fram till 

samma resultat. Vid analysering utefter schemat har vi varit noggranna och kontrollerat det 

som tagits fram flertalet gånger för att vara säkra på att det är korrekt. För att resultatvaliditeten 

ska vara god behövs bra begreppsvaliditet. Det behövs alltså tydlig och korrekta begrepp 

hämtade från vald teori och/eller metod (Esaiasson et al. 2009).  
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6.   Resultat och analys 

I det här stycket redogörs det för vårt empiriska material och analys. Inledningsvis kommer vi 

presentera materialet för vår analys därefter kommer varje begrepp att tas upp och analyseras. 

Fokus kommer till största del att ligga på text i analysen. Vi kommer att sammanflätat besvara 

frågeställningarna i analysen och i slutsatsen ta upp vad vi har kommit fram till. 

6.1.   Inhämtade data och tillvägagångssätt 

Efter vårt urval att titta närmare på medierapporteringen om clownattackerna i Dagens 

Nyheter och Aftonbladet har vi sammanlagt tagit fram 36 artiklar. Artiklarna är från dagen då 

den första clownattacken i Sverige skedde, den 11 oktober 2016 till två veckor senare då 

hysterin sakteliga började försvinna. Av dessa 36 artiklar kommer varannan artikel att väljas 

ut utefter vårt urval (se urval avsnitt 5.5). Artiklarna är omdöpta utefter ordningen i 

källförteckningen. Exempelvis heter den första artikeln från Aftonbladet A1, den första artikeln 

från Dagens Nyheter heter D1 och så vidare.   

6.2.   Tillspetsning - “Dödshot, knivskärningar och 
trakasserier” 

Att göra text tillspetsad innebär att den blir intressant och häpnadsväckande. Begreppet är 

någonting som är mycket synligt inom artiklarna som har analyserats. Det vanligaste sättet 

som skribenterna valt att tillspetsa artiklarna är genom värdeladdade ord. Bland andra har 

ordet “attack” eller “attackerad” använts flitigt då det skrivits om clownerna. Ordet attack är 

ett värdeladdat ord, som kan ge läsarna negativa associationer. De flesta värdeladdade ord som 

vi har upptäckt i artiklarna har gett fenomenet en mycket negativ klang. Exempel på detta är 

från artikeln A8. I inledningen av brödtexten beskrivs clownattackerna som en “löpeld”, vilket 

är ett populärt ordval inom artiklar om samma ämne. I stycket under skrivs det här:  

 

“Den senaste veckan har flera rapporter om dödshot, knivskärningar och trakasserier 

inkommit till polisen” (A8). 

 

Dödshot, knivskärningar och trakasserier är starkt värdeladdade ord som journalisten 

använder för att beskriva clownattackerna. Dessa tillspetsningar var som synligast i rubrikerna 

av artiklarna, men kunde även hittas i brödtexten. “En rubrik kan vara som ett flöte för en 

artikel. Eller som ett sänke” (Alm & Eliasson, 2008). 
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Ytterligare exempel på ord som vi hittat för tillspetsning av artiklarna är “eskalerat”, 

“clownlarm”, “clownhysteri” och “clownskräck”. Det är med hjälp av dessa ord vi som 

mottagare skapar oss en bild av händelsen. Media har makten att måla upp en bild för oss på 

vilket sätt som helst. Detta skriver Strömbäck i sin bok: “Vad händer när bilden av verkligheten 

blir lika verklig, eller verkligare, än verkligheten själv?” (2000). Är det verkligheten som är 

beskriven, eller är det bara en bild av den? Tillspetsade ord kan bidra till stor del för hur 

fenomenet uppfattas och vad som fokuseras. Ord som “attacker” ger läsaren direkt en hint om 

att det är någonting i negativ befattning. Enligt Walter Lippman som var en politisk och 

filosofisk författare, finns det en triangulär relation mellan verkligheten, budskapet och 

mottagaren. Hur väl stämmer verkligheten överens med mediers bild av verkligheten och vilka 

handlanden innebär människors uppfattning av bilden av verkligheten (Strömbäck, 2000).   

 

En annan typ att tillspetsning har vi sett i rubrikerna av artiklarna. Många gånger har de gjorts 

mer ovanliga eller häpnadsväckande för att locka till sig läsare. Ett exempel på detta är 

rubriken “Så blev barnens favorit en skräcksymbol”, (D1). Det är en ganska kontrastrik rubrik 

som anspelar på att någonting som barn har förknippat med glädje har blivit till skräck. Ett 

annat exempel är rubriken “Clowner skapar hysteri”, (A5). Rubriken fokuserar på den effekt 

som media påstår att händelserna har åstadkommit, en hysteri. Just ordet hysteri har fått ge 

ansikte till fenomenet i många medier och på människors läppar.  

6.3.   Förenkling – Tidsbrist eller att simplifiera 

Det andra begreppet som vi har tagit från medielogiken är förenkling. Begreppet innebär 

antingen att text har förenklats på grund av tidsbrist där läsare kan uppleva att någonting i 

texten saknas eller att någonting borde förenklas för läsarnas skull. Denna förenkling har vi 

hittat i flertalet artiklar skrivna om fenomenet. Många gånger har artiklarna kortats ner och 

fortsätter istället med en referens till en annan tidning med mer matnyttig information. I de 

flesta artiklarna skulle journalisten kunna utvecklas om ämnet ytterligare och ge en mer 

nyanserad bild. I exempelvis artikeln D6 har budskapet kortats ner drastiskt. Hela artikeln 

består endast av tre meningar. Trots denna avskalning har viktiga punkter om vad, vem, vart, 

hur och varför tagits upp, som är viktiga byggstenar inom artikelskapande. Journalisten har 

bedrivit en radikal förenkling av nyheten som kortfattat är att polisen tagit emot 70 samtal 

angående clowner. Även artikeln A3 är mycket kortfattad. I den artikeln är det hänvisat till 

både en nattklubbs Facebooksida, ett citat från P4 Halland och till TT (Tidningarnas 

Telegrambyrå AB), vilket kan tyda på tidsbrist hos Aftonbladets journalist.   

 

Man kan tala om begreppet intertextualitet i detta sammanhang, att all text bygger på tidigare 

skriven text (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Intertextualitet syns mycket idag i media 
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då tidningar tar text från varandra, men modifierar den något. En annan form av detta är 

manifest intertextualitet som innebär att texter uppenbart bygger på andra texter, exempelvis 

genom att hänvisa till andra artiklar eller andra hemsidor (ibid.). Det handlar om att vara 

snabbast och få ut nyheten så fort som möjligt, även om det innebär att en stor del information 

kommer från andra tidningskällor. Fairclough ser begreppet som ett uttryck för både stabilitet, 

instabilitet, kontinuitet och förändring (ibid.).  

6.4.   Intensifiering - Förstärka budskapet 

Intensifiering innebär att starka ord ibland överdrift används i texten. En intensifiering var till 

viss del synligt inom artiklarna. Ofta är rubrikerna kortfattade men slagkraftiga, de är aldrig 

längre än vad de behöver. Intensiva uttryck behövs i texten för att göra den mer levande och 

intresseväckande. Denna intensifiering syns tydligt då ord som “dramatisk”, “eskalering” och 

“knivskuren” skrivs i texten. En intensifiering av text är mer vanligt kring artiklar om häftiga 

utbrott, strejker eller sammanstötningar (Strömbäck, 2000). Då vissa av artiklarna influeras 

av våld och brott används begreppet flitigt. Ett exempel på detta är i artikeln D4. I ingressen 

skrivs det här:  

 

“Clownskräcken sprider sig i Sverige. En ung man berättar att han blev knivhuggen 

av en person i clownmask. En annan clown ska ungefär samtidigt ha hotat en kvinna 

med basebollträ. Nu manar polisen allmänheten att inte maskera sig till clowner inför 

Halloween.” (D4).  

 

Intensifieringen syns tydligt i citatet då ord som clownskräck, knivhuggen och hotat finns med 

i de inledande meningarna för artikeln. För att locka till sig publiken har skribenten direkt lyft 

upp det dramatiska och anspelat på detta.  

 

Lingvistiskt sett är språket mycket strikt och nästan fackspråkligt i många av artiklarna. Det 

ses som ett allvarsamt ämne och det finns ingen plats för humor i någon av artiklarna. Ord som 

påtaglig, olaga hot eller epidemisk ger artiklarna en tyngre och ibland svårförståelig text.  

6.5.   Polarisering - Å ena sidan, å andra sidan 

Begreppet innebär att det finns två sidor av en och samma sak, beroende på perspektiv. En 

polarisering av synsätt finns i några av de analyserade artiklarna. Vi kan se att journalisterna 

har försökt vinkla händelsen utefter en konsekvens från clownattackerna. Exempelvis hittade 

vi en artikel som handlade om en konsekvens Bris hade fått ta i samband med attackerna. De 

hade blivit uppringda av barn som skrämts av fenomenet.  
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“Barnens rätt i samhället, Bris, har den senaste veckan tagit emot många samtal från 

barn som är rädda för clowner. Samtalen uppges vara fler än efter terrordåden i 

Paris och svärdattacken på en skola i Trollhättan” (D2).  

 

I ovanstående citat beskrivs en medieeffekt av clownattackerna, barn som farit illa av detta. I 

citatet syns förutom en annan vinkling av fenomenet även en tydlig koppling till terrordåden i 

Paris och svärdattacken i Trollhättan som ger en stark polarisering av detta och starka känslor 

hos läsaren.  

 

I de utvalda artiklarna finns det en osynlig argumentation om clownerna ifall fenomenet är 

något värt att lägga polisiära resurser och uppmärksamhet på eller om det endast är tillfälligt 

och inte så farligt. Ibland uppmanas allmänheten till att ringa polisen vid blotta åsynen av en 

clown, vid andra tillfällen uppmanas det till att endast ringa om en clown skulle utgöra hot 

eller fara. När clownfenomenet var som störst ansåg polisen det vara bra att statistiskt 

registrera exakta antal på hur många clowner som synts till när och vart för att kartlägga, men 

det gick också åt väldigt mycket resurser för vad som kanske kunde vara “ingenting”, vilket 

blev en polarisering som inte var lika synlig. 

 

I artiklarna kan vi se en kontrast mellan olika synsätt och starka argumentationer. Det finns 

också en känsla av “vi mot dem” mellan clowner och resten. Exempelvis skriver Mattias 

Zingmark, marknadschef för Kolmården om ett manus och stoppar reklam om clowner för att 

exkludera allt som kan kopplas till clownattackerna. Arrangören Martin Larsson för 

nattklubben Kullaberg bestämmer också att clowner inte är välkomna dit. “Vi måste hålla emot 

de mörka krafterna som finns” säger han i artikeln A3.  

6.6.   Konkretion – Inga abstraktioner 

Konkretion betyder att någonting är konkret, det är enkelt att förstå. I artiklarna används till 

största del en konkretion av fenomenet. Läsaren ser konkret vad det handlar om och vart det 

sker. Det är alltid lättare att rapportera kring en händelse då den handlar om konkreta ting, 

som det gör i detta fall rörande clowner. När det rapporteras kring exempelvis ozonlagret som 

Strömbäck (2000) tar upp i sin bok, rör det sig om mera abstraktioner som är svåra att få grepp 

om. Ämnet om clownattackerna är lätta att ta till sig som läsare, vi får en klar bild av händelsen 

och en ännu tydligare bild om man själv varit i kontakt med fenomenet tidigare. En clown är 

någonting som i princip alla kan relatera till. Exempelvis kan det vara från barndomstiden på 

ett kalas eller när man svängt förbi McDonalds och träffat på deras maskot. Denna relation 

som nästan alla har gör att fenomenet har en stark konkretion i sig. Däremot är det långt ifrån 

alla som faktiskt har stött på dessa “skrämmande” clowner vilket kan göra fenomenet något 
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mer abstrakt. En läsare kan ställa sig frågan: “är det här verkligen på riktigt?”. Som konsument 

av dessa artiklar får man ett klart budskap om att händelserna är någonting negativt som 

händer i samhället. Allt mer media skrev om fenomenet desto mer trovärdighet fick det. Det är 

svårare att ifrågasätta fenomenet när det har rapporterats kring flertalet gånger och på 

liknande sätt. Vi ser därför en stärkt konkretion med tiden.  

 

”I onsdags blev polisen kontaktade av en hundägare som blivit jagad av en person 

utklädd till clown – varav hunden bitit clownen. En liknande händelse inträffade 

redan på måndagen” (A11).  

Citatet ovan från artikeln A11 har publicerats mer än en vecka senare från den första artikeln 

om clownattackerna. Då den här artikeln läses har konsumenten av texten antagligen redan 

läst kring liknande händelser innan. Dessutom tas ett tidigare fall upp i artikeln som visar på 

att det är en av flera liknande händelser.  

6.7.   Personifiering - Den “mänskliga touchen” 

För att locka fram människors intresse och uppmärksamhet försöker skribenter göra texten 

mer igenkännbar, personlig. Personifiering är någonting som är en fördel att ha med i artikeln 

då skribenten vill att läsaren ska kunna känna igen sig och få ett intresse för det som skrivs. 

Att få den “mänskliga touchen” på något lockar till människors uppmärksamhet. Det ger även 

en viss identifikation (Strömbäck, 2000). I många av artiklarna har skribenten missat att ha 

med den så kallade “mänskliga touchen” på artiklarna. Det kan bero på förenkling eller 

intensifiering. I de mer genomarbetade och längre artiklarna finns oftast en personifiering 

exempelvis genom de utsatta som får komma till tals. De ger människor en berättelse att 

beröras av. I exempelvis artiklarna A11 och A8 kan läsaren se en personifiering. I den första 

artikeln får läsaren se händelsen ur den utsattes perspektiv och får det återberättat. Detta ger 

läsaren en personifiering genom identifikation samt ökat intresse för berättelsen.  

 

“Helt plötsligt, från ingenstans, dök det upp två personer som var utklädda till 

clowner från varsitt håll. 

– De stod framför mig. ”Det här händer inte, det här är inte verkligt” tänkte jag, säger 

hon. 

Clownerna gick mot Marie och uppträdde hotfullt. 

– Det var fruktansvärt. Det går inte att beskriva med ord.” (A11).  

I citatet ovan syns en väldigt personlig vinkling fylld med känslor och åsikter. Artiklar som 

denna ger en personifiering som kan anspelas på som argumentation för händelsen eller främst 
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intresseskapande. I den andra artikeln (A11) berättar polisen om flera clownattacker. 

Exempelvis får läsaren en stark bild av händelsen/problemet men inte riktigt samma starka 

identifikation som när någon utsatt får komma till tals. När en utsatt person får berätta om 

händelsen beskrivs det mer detaljerat och artiklarna är mer känsloinriktade, vilket ger ett 

starkare patos.  

6.8.   Stereotypisering - Förväntan om människor, 
igenkänning 

För att underlätta texten som läsare sker nästan automatiskt en viss kategorisering eller 

stereotypisering av människor där man placerar dem i speciella fack. Det underlättar för oss 

själva och sparar tid och energi när vi tolkar ny information (Strömbäck, 2000). “Människor 

har alltid ett mer eller mindre starkt behov av orientering” (Strömbäck, 2009). Eftersom 

stereotypisering bygger på generaliseringar så skapar de en igenkänningseffekt hos läsaren. I 

de analyserade artiklarna kan vi se en stereotypisering av människor med auktoritet som 

poliser, clowner och utsatta. Som stereotyp ses poliser som kunniga och sanningsenliga 

personer inom media. De är ofta allvarsamma i artiklarna och får ofta stor del i artiklarna att 

beskriva händelsen.  

 

“– Men det kan vara brottsligt om man skrämmer eller ger sig på någon. Då kan det 

bli tal om ofredande eller olaga hot. Om man dessutom hotar någon med vapen kan 

det bli grovt olaga hot, vilket kan ge fängelse i upp till fyra år.” (A10).  

 

Ovanstående citat är ett exempel på vad en polis har sagt till en journalist angående vad 

konsekvenserna av att klä ut sig till clown och skrämma människor kan leda till. Citatet inger 

en viss auktoritet och kunskap som polisen har. De utsatta ses ofta som svaga och sårade. I en 

av de analyserade artiklarna kan vi se att journalisterna har gått emot denna stereotyp. I 

artikeln A2 tog offret krafttag och gick emot gärningsmannen, vilket är en mer ovanlig 

representation och går till viss del emot denna stereotyp (A2).  

 

“Mattias, som är 196 centimeter lång och väger 105 kilo, reagerade instinktivt. 

– Av ren reflex vände jag mig om och slog till honom. Jag blev rädd och hann inte 

tänka. Han trillade ner i buske och sprang därifrån och skrek aj. Han var inte så 

gammal, han kan inte ha varit mer än 15 år.” (A2).  

 

Inom stereotyper av clowner ser vi en uppdelning av åsikter. Å ena sida har människor en 

förväntning om att clowner ska vara glada, roliga och färgstarka figurer. Å andra sidan finns 
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många människor som har så kallad “coulrofobi”, eller clownskräck, som har en föreställning 

om att clowner är skrämmande och otäcka. Eftersom fenomenet handlar om clownattacker har 

föreställning om att clowner är otäcka förstärkts av medier. Det är exempelvis inga glada och 

roliga clowner som beskrivs i texten.  

 

6.9.   Medierepresentation - Vem får komma till tals? 

Medierepresentation handlar om synlighet inom medier, vilka samhällsgrupper som syns och 

vilka som inte syns samt hur mycket. Representationen av personerna i artiklarna kan utforma 

mottagarens synsätt på ett fenomen eller händelse. Står mottagaren på den ena sidan eller den 

andra sidan? Journalisten kan vara den avgörande faktorn som får dig att välja sida (Hansen 

& Machin, 2013). Utefter de valda artiklarna har vi sett en överrepresentation av poliser och 

högt uppsatta människor i texterna. De som har blivit utsatta syns en del i texten men inte alls 

till samma grad som poliser. Clownerna, eller gärningsmännen har inte fått stå till svars i 

någon av de analyserade artiklarna. Det är enkelt för skribenten att ge omfattande synlighet 

till vissa grupper i samhället, exempelvis; politiker, kändisar eller i detta fall poliser (Berglez & 

Olausson, 2009). Förutom mängden poliser som får komma till tals syns i ett fall en mindre 

känd person (en tv-bonde) som har varit med om en clownattack. Denna person hittas i 

artikeln A2. Att fokus sattes på just denna person är antagligen inte en slump. Det finns en viss 

status hos personen och igenkänning vilket kan öka nyhetsvärdet för artikeln. Inom alla 

representationer i text måste skribenten bestämma sig för vad som ska inkluderas och vad som 

ska exkluderas, vad som ska framhävas och vad som hamnar i bakgrunden (Fairclough, 1995). 

Det är därför viktigt att tänka efter vad konsekvenserna eller möjligheterna blir av att framhäva 

något eller någon eller sätta detta i bakgrunden. Exempelvis märkte vi att det som hände offren 

är mycket omtalat i artiklarna, men vad offren själva har att säga syns mer sällan. I artikeln D4 

är flertalet clownattacker beskrivna, men inte en enda utsatt person har fått komma till tals. 

Endast en presstalesman för polisen i Östergötland citeras. Här är ett citat ur artikeln där en 

beskrivning av händelsen och personen är synligt:  

 

“Natten till fredag anmälde en ung man att han hade attackerats av en person i 

clownmask utanför Varberg. Mannen stod utanför en lägenhet när han, helt 

oprovocerat ska ha angripits med kniv av en okänd person i clownmask.” (D4). 

 

Det här är en av många artiklar som är uppbyggda på detta sätt. En fråga att ställa sig är vad 

som inte finns med i artikeln utöver det som faktiskt finns med (Strömbäck, 2000). Om den 

utsatte personen hade fått komma till tals hade händelsen antagligen återberättats på ett 
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annorlunda sätt. Trots en trovärdig respondent kan personen ha en dold agenda att dölja 

någonting inom ämnet eller överdriva (Hansen & Machin, 2013).  

 

I artikeln A2 skrivs bonden Mattias längd och vikt tydligt i texten. Detta är det första som står 

i stycket av meningen och har fått ett fokus. Relevansen till varför hans längd och vikt är viktigt 

att ta upp är ifrågasättbart. Det verkar som att offret ska framstå som stor och stark, vilket är 

en ovanlighet. Hans farmor som också är med vid mötet med clownen beskrivs inte alls. Mellan 

raderna får läsaren däremot en bild av att hon är liten eftersom att Mattias beskrivs som 

motsatsen. Att texten går emot normerna då den ofredande är större än gärningsmannen 

skulle kunna göra texten mer läsvärd. De mest förekommande konstruktionerna av de 

drabbade människorna som beskrivs är mycket känsloladdade för att stärka 

igenkänningsfaktorn. Att Mattias är med är bra för igenkänningsfaktorn. Att han är lite känd 

gör att läsarna blir mer intresserade. Hopplöshet, dödsrädsla och oförmåga att kunna skydda 

sig är vanligt förekommande beskrivningar om utsatta eller i citat från dem. Detta för att få 

läsarna att tycka synd om de utsatta. Människor som har gjorts till subjekt av mentala 

processer, som exempelvis sorg eller hat, kallar Hansen & Machin (2013) för “reflectors”. Dessa 

beskrivs kunna åkalla läsarnas empati, vilket vi ser är fallet med de flesta artiklar där utsatta 

lyfts fram. Personer som syns i artiklarna från en högre maktposition, exempelvis forskare eller 

poliser beskrivs som lugnare och mer förberedda med kunskap.  

 

Clownerna eller gärningsmännen råder det blandade åsikter om. De beskrivs dels i en negativ 

karakteristika som en börda för allmänheten som enbart förstör och skrämmer. Samtidigt 

beskrivs de också som vanliga människor iklädda clownmasker.  

 

De intensifierade orden som används inom artiklarna skulle kunna kopplas till 

medierepresentationer av människor. Mer våldsamma uttryck som “attack” eller “våldsam” 

används för att beskriva clownerna i sig eller deras beteende. Ord som är mer vanligt använda 

vid beskrivande av de utsatta är i kontrast “rädd” eller “kränkt”. Det skapas en vinkling som 

sätter ett visst ljus på de omskrivna personerna. En vinkling utifrån etnicitet eller likande har 

däremot inte hittats. Varken de utsatta eller gärningsmännens etnicitet eller bakgrund finns 

omskrivet. Det är endast ålder, kön och i ett fall vikt och längd som har omnämnts om 

clownerna i artiklarna.  

 

6.10.    Nyhetsvärdering 

Nyhetsvärdering innebär vad som är viktigast att förmedla till publiken. Det beror på det 

geografiska avståndet, det kulturella avståndet och hur nära i tiden händelsen ligger. Hur 
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nyheter värderas beror även på om händelserna är oväntade, dramatiska eller något utöver det 

vanliga. Intresset ökar även om händelsen involverar många människor eller får konsekvenser 

för fler (Hadenius, Weibull & Wadbring, 2011). Artiklarna som analyserats har alla varit nära 

tidsmässigt. Det geografiska avståndet är inom Sverige och gör att intresset ökar för de som 

bor i det här landet. Händelserna är också någonting utöver det vanliga vilket skapar ökat 

intresse för fenomenet.  

 

”I söndags attackerades tv-bonden Mattias Roos, känd från realityserien ”Unga 

bönder”, och hans 80-åriga mormor av en clown i Gamleby utanför Västervik, skriver 

tidningen Land Lantbruk” (A2).  

I citatet ovan lyfts någonting ganska ovanligt upp som gör att artikeln blir mer 

intresseväckande. Det går att se både kriterierna närhet och något utöver det vanliga i samma 

menig. En av personerna är dessutom igenkänd av många från TV.  

6.11.   Vecka ett jämfört med vecka två 

Vid inhämtandet av artiklarna gjorde vi en kortare jämförelse mellan den första veckans 

artiklar och den andra veckans artiklar. Detta gjordes för att se om representationen skiljde sig 

åt. Det visade sig att representationen var i stort sett densamma. Poliser syntes i princip i 

samma grad i artiklarna och clownerna var fortfarande uteslutna från texten. De utsatta fick 

lite mer talan under den andra veckan, men i det stora hela var det inte någon större skillnad. 

6.12.   Sammanfattning 

Efter att ha analyserat vårt empiriska material har större klarhet i vem som framställs och hur 

uppdagats. Personerna som är synligast i texten är poliser eller människor med liknande 

yrkesroller, clowner och utsatta. De som har fått synas mest är personer med auktoritet som 

har högre status i samhället, i detta fall poliser. Poliser har fått komma till tals i majoriteten av 

de analyserade artiklar och framställs som kunniga och sakliga. Med hjälp av bland annat 

intensifiering och förenkling har artiklarna vinklats ur en negativ vinkel och gett läsarna en 

skrämmande bild av de omskrivna clownerna. Trots att clownerna för det mesta är 

huvudpersonen i dramat har de inte fått komma till tals i någon av de analyserade artiklarna. 

Eftersom clownerna i artiklarna är anonyma kan en ingående beskrivning av hur de framställs 

inte bedrivas i kontrast till de utsatta som några gånger får sin talan i texterna. Utsatta 

personerna har fått komma till tals till viss del, men är underrepresenterade i jämförelse med 

poliserna. De har framställts som svaga, men kontrasteras i ett fall som en stark individ. 

Representationen har synliggjorts på detta sätt genom flertalet lingvistiska drag. Till exempel 

förknippas clownerna med ord som “skrämmande” och “attacker”. Clownerna har 

stereotypiseras som de “onda” i artikeln utifrån återberättande av andra personer samt de 
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ordval som används. De utsatta ses antingen som hjältar eller rädda för hur samhället har 

blivit. Detta syns tydligt i de utsatta personernas citat, då de uttrycker rädsla, sorg eller ilska. 

Vi har även kommit fram till att journalisterna med hjälp av begrepp utifrån medielogiken har 

jämnat väg för hur människor uppfattas i texterna. Begreppen har exempelvis intensifierat 

rubriker och gjort ämnet mer häpnadsväckande eller korta ner texten för att få ett klarare 

fokus. Våra förväntningar på skillnader mellan de olika tidningarna och veckorna uppfylldes 

inte, utan vi såg fler likheter än vad vi trodde från början. 
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7.   Diskussion 

Vi kommer börja med att diskutera kring resultatet av uppsatsen och kommer senare in på de 

val vi gjort med vägen och hur det har påverkat vår analys. Slutligen kommer vi ta upp exempel 

på fortsatt forskning inom ämnet. 

7.1.   Resultatdiskussion 

I analysen drog vi slutsatsen att det i artiklarna oftast är antingen polisen eller de utsatta som 

får komma till tals. Clowner och vittnen till händelserna får ingen talan, däremot är clownerna 

alltid omtalade. Vittnena har troligtvis inte samma behov av att meddela om händelsen som 

den som utsatts för ofredande har, men om läsarna hade fått se på fenomenet från ytterligare 

ett perspektiv hade kunskapen blivit större och allmänheten hade kanske kunnat förebygga att 

händelser skulle inträffa. Däremot hade det varit svårt för journalisterna att få tag i 

clownerna/gärningsmännen eftersom att de är anonyma. Vi är därför inte alltför förvånade 

över det resultat som vi fick fram i analysen. Vi förväntade oss att se en högre representation 

av poliser än clowner i texterna vilket stämde väldigt bra. Hur representationen av 

människorna såg ut varierade något från hur våra förväntningar såg ut. Exempelvis 

presenterades de utsatta på mycket olika sätt, i vissa fall som ledsna och upprörda, andra 

gånger mer ilskna men hjältemodiga.  

 

Det finns ofta en vinkling av det som rapporteras i media. Att spegla verkligheten precis sådan 

som den är kan många gånger vara svårt, journalisten fokuserar då på en mindre del, vilket 

kan leda till ett missförstånd. Den biten som media fokuserar på är för många mottagare en 

helhetsbild av nyheten. För att citera Strömbäck “Vad händer när bilden av verkligheten blir 

lika verklig, eller verkligare, än verkligheten själv?” (2000). Det kan skapa problem när 

människor inte ser helheten. I detta fall vinklades artiklarna utifrån poliserna och de utsatta, 

där clownerna uteslöts. Om journalisten valt att ta med en clown i artikeln hade texten 

antagligen fått större bredd. Att få tag i dessa clowner skulle däremot vara problematiskt, men 

det skulle kunna delta men som anonyma.  

 

Som journalist ska man vara objektiv och visa händelsen från båda sidor. Denna objektivitet 

har under veckorna då fenomenet var som mest omskrivet inte synts till. En polariserad syn 

på händelserna hade kunnat varit större, media skulle ha kunnat ta upp mer i samband med 

clownattackerna. Medierna innehar en stor makt att kunna välja bland vad som ska vara med 

och vad som ska exkluderas. Det var media som lyfte upp fenomenet till att börja med och fick 

människor att snabbt bilda opinion kring detta. Det spreds snabbt på sociala medier och alla 

hade någonting att säga till om det. Eftersom det fick en sådan genomslagskraft och spridning 
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kan det vara anledningen till att rapporteringen om detta blev så pass stor som den blev.  Vi 

ser en tydligare klarhet i vilka som har fått komma till tals i artiklarna angående 

clownattackerna och hur de har representerats.  

 

Vi tror att nyheterna som uppstått i samband med att de utklädda clownerna uppmärksammas 

är nyheter typiska för kvällstidningen Aftonbladet. Dagens Nyheter började skriva om 

fenomenet några dagar senare än vad Aftonbladet gjorde, och anledningen tror vi är just att 

nyheten egentligen inte passar formatet på morgontidningen. Händelserna är något utöver det 

vanliga. Fenomenet spred sig från stad till stad vilket ledde till att fler tidningar behövde 

engagera sig.  

 

I jämförelse med tidigare forskning från Ester Pollack finns vissa likheter. I Pollacks (2014) 

andra studie kring brott skriver hon att händelsen är det som artikeln oftast lägger störst vikt 

vid. Liksom i Pollacks forskning har händelsen oftast varit fokus även i den här studien. 

Exempelvis skrivs det om att människor blivit attackerade eller skrämda, vilket skildrar 

händelsen. I den första studien (Pollack, 2001) syntes en hög representation av 

ungdomsbrottslighet i medierna under alla de undersökta åren. Pollacks syfte var att öka 

förståelsen för fenomen i medierna, och i den här studien skildras samma sak fast ett annat 

fenomen. Det är två olika samhällsfenomen som blivit väl omskrivna i media och som haft en 

påverkan på samhället (Pollack, 2001).  

 

Medierna har en stor makt över samhället eftersom medieinnehållet påverkar deras åsikter, 

kunskaper och attityder (Berglez & Olausson, 2009). Attityden i samhället kring clowner har 

kanske för alltid förändrats efter detta. Medierna innehar en stor makt över samhället, den 

tredje statsmakten som det brukar sägas. Vad som sätts på agenda och hur människor 

representeras är helt upp till dem. Hur väl bilden av verkligheten överensstämmer med 

verkligheten ansvarar media för. Trots försök till helt objektivitet är det många gånger svårt 

(Hansen & Machin, 2013). I samband med mediernas roll som tredje statsmakt ska de följa en 

linje enligt den frihetliga synen på media som beskrivs i följande citat: “Journalisterna ska 

således både förmedla budskapet och ifrågasätta det. De ska på läsarnas, lyssnarnas och 

tittarnas vägnar ställa motfrågor och visa på motstridiga uppgifter” (Hadenius, Weibull, 

Wadbring, 2011). Verkligheten har en betydelse för vad som finns i medieinnehållet. 

Strömbäck (2000) beskriver detta med en metafor: “Medierna blott och bart speglar 

verkligheten sådan den är”. 

 

När vi började arbetet med studien hade vi en förväntan på att skillnaden skulle vara mycket 

större i rapporteringen under den första och andra veckan. Vi hoppades på att medierna efter 
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den första veckan hade samlat på sig tillräckligt med information för att vidareutveckla och 

fördjupa sig inom ämnet. Våra förväntningar byggde på att vi inledningsvis skulle få läsa om 

nya händelser och sedan dagarna efteråt se någon form av uppföljning. Exempelvis hur de 

människor som konfronterats med en clown kan gå vidare i psykologsamtal eller liknande. Vi 

hade också önskat hitta förslag på förebyggande krishanteringsmodeller till de människor som 

kände sig hotade.  

7.2.   Liknande mönster vid medierapporteringen 

Något som vi förknippade fenomenet med var det också uppmärksammade fenomenet från 

sommaren 2016, Pokemon Go. Vi reflekterade kring en del likheter hos dessa fenomen. De 

båda dök plötsligt upp på mediernas agendor och blev mycket omtalade och omdiskuterade. 

Lika snabbt som de dök upp i media försvann de. Det är intressant att diskutera kring varför 

det blir på detta sätt. Vad som avgör att det är just det här som media väljer att lägga sitt fokus 

på. Kanske är det spridningen i sociala mediers som gör fenomenet så nyhetsvärdigt eller så är 

det bara mycket omtalat. Det är också intressant att se hur upptrissat fenomenet blir och hur 

det påverkar befolkningen. Det blev mycket skriverier och människor blev upprörda. 

Människor berörs känslomässigt och kan göra oväntade aktioner.  

 

Innan vi började med att analysera artiklarna i de utvalda tidningarna förväntade vi oss större 

skillnader än vad vi senare kunde hitta. Vi förväntade oss divergens mellan kvällstidningen och 

morgontidningen, men också skiljaktighet i när i händelseförloppet som artiklarna 

publicerades. Enligt Strömbäck (2000) innebär medielogiken att sådant som blir nyheter 

måste passa till mediernas format. Det måste passa till dess organisation, interna arbetsvillkor, 

normer och behov av uppmärksamhet.  

 

Någonting annat som vi lade märke till när artiklarna lästes är att det uteslutande är män som 

klätt ut sig. Det är i alla fall så det framställs från tidningarna. Att männen är i blandade åldrar 

framgår tydligt och verkar vara någonting som media valt att fokusera på.  

7.3.   Om tiden på året spelar roll för clownfenomenet 

Händelserna ägde rum i Sverige under oktober månad och i samband med halloween. En 

halloweentradition är att barn klär ut sig i spökkostymer och går och frågar grannar i kvarteret 

eller bekanta om “bus eller godis?”. En teori är att de som klädde ut sig till clowner fick 

inspiration från högtiden. När högtiden väl var överstökad blev det plötsligt mycket tyst i media 

angående clowner. Antingen slutade människor skrämma andra med clownutstyrsel eller så 

var det helt enkelt inte intressant att rapportera kring längre.  
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Halloweenfirandet är sedan endast en tioårsperiod tillbaka etablerat i Sverige. Den materiella 

välfärden ökar anspråkslöst samtidigt som den mentala välfärden minskar markant i och med 

rädslan. Alla har inte en identisk bild av clownfenomenet, och synen på det hela kan skilja sig 

från det privata perspektivet till det offentliga (Lejonhufvud, 2009).  Medierna har till stor del 

påverkat allmänhetens syn på fenomenet.  

7.4.   Påverkan på allmänheten och allmänhetens påverkan 
på media 

Någonting som vi inte tycker att artiklarna diskuterar kring är effekter och konsekvenser. För 

medierna tar informationen slut när händelserna inte längre sker, det blir inga nyheter. Men 

vad händer efteråt? Alla de människor som utsatts för rädsla på grund av de utklädda 

clownerna, är det för lite uppmärksamhet på dem? Vi tror att konsekvenserna av någonting 

som för många blivit bortglömt kan vara mycket större än vad som rapporteras om i medierna. 

Människan påverkar mediet, liksom mediet påverkar människan (Strömbäck, 2000). 

 

Det är inget brott att vara en clown och vistas på allmän plats, men det är ett brott att ofreda 

en annan människa. Hot och våldsamhet är inte tillåtet i Sverige enligt lag. Straffad kan den 

som gör sig skyldig till brott bli om han eller hon är över femton år fyllda, men vi tror att för de 

“snälla clownernas” skull borde det tillkommit konsekvenser tidigare. Deras arbete blir 

försvårat och de blir straffade trots att dem är oskyldiga på grund av att ryktet förändras och 

allmänhetens uppfattning av clowner blir negativ. Eftersom att alla brott har olika allvarsgrad 

är det svårt att dra alla över en kam. Efter för mycket spridning av en händelse eller ett fenomen 

tappar det sitt nyhetsvärde. Det är spännande ett tag och många människor följer med på 

grund av grupptryck, men tillslut är så pass omnämnt att det inte finns någonting kvar att 

nämna och då tynar det uppmärksammade ut. Att clownhysterin avtog tror vi beror på att det 

blev för mycket av ingenting. Verkligheten hann ifatt nyhetsrapporteringen och det blev helt 

plötsligt omodernt och nästan bortglömt. Mycket tyder på att allmänheten har förlåtit och gått 

vidare. 

 

Vid utformningen av en tidning måste det göras ett urval av nyheter och andra artiklar. Det är 

oftast journalisterna eller chefredaktören på tidningen som väljer vad och vart ett material 

platsar, också hur mycket utrymme det utvalda materialet får ta. Medierna har stora 

möjligheter till maktutövning. De har alltid makt över publiken och i vissa fall också över det 

innehåll de förmedlar. Normalt är det politikerna som styr mediernas innehåll, men i många 

situationer är det medierna själva (Pollack, 2001). Valen utgår från vad journalisterna upplever 

att tidningens läsare är intresserade av (Alm & Eliasson, 2008). Ibland kan det därför hända 

att vissa nyheter inte kommer med, eller kommer med fast läsare kan tycka att de är onödiga. 
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Medierna fungerar som en förlängning av oss själva och blir maktlösa vid avsaknad av 

medieeffekter. Skillnaden mellan förväntningar och utfall är avgörande för mediernas makt 

(Strömbäck, 2000). Från en kvällstidning exempelvis förväntar sig läsaren mer värdeladdade 

ord och till och med ibland överdrifter i nyheterna. På så sätt gör medierna det möjligt för 

läsarna att i olika perspektiv se på nyheterna. 

 

När nyheter läses i tidningar försöker vi alltid placera texterna i olika sammanhang. 

Exempelvis kan det vara politiskt, historiskt eller existentiellt. Nyheterna om clowner får 

säkerligen många läsare att fundera på vad de själva hade gjort om de hamnat i samma 

situation och blivit skrämda av det hänsynslösa beteendet från de utklädda. 

 

När allmänheten kräver nyheter snabbt blir det ibland svårt för journalisterna att hinna med 

granskning och noggrannhet. Tidsbristen inom tidningsmedier tror vi har lett till en del 

felstavningar och syftningsfel i artiklarna. Exempelvis har vi i artiklarna sett formuleringen 

“ofredande av clowner”, vilket vi tolkar som att någon ofredat clowner men förstår att det 

betyder motsatsen - att clowner ofredat. Tidsbristen ser vi också flertalet gånger har lett till 

förenklingar och hänvisningar till andra tidningars texter istället för att skriva egna. Även 

felstavningar förekommer på grund av samma orsak.  I en rubrik står det exempelvis 

“nerringd” istället för nedringd, vilket är ändrat i andra tidningar som använt samma rubrik 

efteråt. Ett pressat och stressat klimat inom journalistiken leder ibland till misstag (Sundberg, 

2013). 

 

Någonting som vi inte riktigt fick klarhet i är ifall polisen ville att allmänheten skulle ringa och 

anmäla alla clowner de såg för att föra statistik eller om myndigheterna enbart ville veta om 

det förekom allvarliga hot. Vi uppfattar uppmaningarna som aningen kontraproduktiva. 

Motverkar sitt eget syfte och som är mer till skada än hjälp eftersom att telefonlinjen 

överbelastas och det blev jobb för “ingenting”. En tanke vi har är att vilka som hör av sig till 

tidningarna påverkar vilka som får synas. Tydligare kommunikation mellan polis, tidningar 

och allmänhet hade varit förenklande. Enligt Fairclough (1995) finns det flera lager inom 

praktiken att analysera, den institutionella eller samhället i stort. 

7.5.   Kriterierna för nyhetsvärdering och kvalitet 

Eftersom att alla artiklar som vi granskat handlar om ungefär samma sak och händelserna som 

blivit nyheter inträffade ungefär samtidigt (inom en tidsram på två veckor), uppfyller många 

av artiklarna samma kriterier för nyhetsvärdering. Den geografiska platsen är praktiskt taget 

ekvivalent för clownattackerna, vilket ökar nyhetsvärdet i tidningarna. Då endast artiklar som 

handlar om clownattacker i Sverige har analyserats är också den kulturella närheten nära.  
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Artiklarna innehåller avvikelser från det normala och är både relativt oväntade och ganska 

dramatiska. Clownattackerna pågick under en begränsad tid men kunde ändå följas genom 

medierna dagligen och ibland rapporterades det till och med om flera händelser samma dag. 

Oftast var det svårt för journalisterna att presentera färskt bildmaterial tillhörande 

händelserna eftersom att ingen i förväg var beredd, men ibland hade de utsatta själva lyckats 

filma förloppet. Nyheterna om clownhysterin involverade många människor och fick 

konsekvenser för många människor. Dessutom finns det berömda personer med i 

rapporteringen vilket ökar nyhetsvärdet och personer med stort inflytande över samhället har 

fått komma till tals. Händelserna uppfyller både normativa och kommersiella kriterier. Precis 

som undersökningar om nyhetsvärdering har visat sedan 1980-talet är det auktoriteter som 

har högst förtroende från allmänheten. I artiklarna vi analyserat syns det tydligt att media vill 

framhäva dessa (Hadenius, Weibull & Wadbring, 2011). En närhet både geografiskt och i tiden 

är synlig i artiklarna som analyserats. De är alla skrivna under samma tidsperiod och äger rum 

på olika platser i Sverige. Samtidigt är det ett fenomen som är relativt häpnadsväckande och 

skapar ett större intresse hos publiken, vilket tidningarna utnyttjar.  

 

Ett kriterium för att en händelse ska bli en nyhet är de kommersiella från publiken. Ibland kan 

allmänheten skapa sig själva fenomen som de vill ha men som kanske egentligen inte är så 

normativa. I praktiken görs nyhetsbedömningar i många medier genom en kombination av de 

två typerna av kriterierna men det ena väger oftast tyngre än det andra. Kanske blåste media 

upp fenomenet och gjorde det större än vad det egentligen var. Eller så var det precis ett stort 

mediapådrag som krävdes för att få ett avslut på fenomenet med clownattackerna. De som 

klädde ut sig insåg kanske inte konsekvenserna och följderna som kunde uppstå utav att 

skrämmas.  

7.6.   Teori- och metoddiskussion 

Då våra frågeställningar inte till fullo blev besvarade genom analysering av medielogikens 

begrepp fick vi lägga till ytterligare en aspekt som analyserats. Detta är medieframställningen 

och nyhetsvärdering. Utan att lägga till dessa hade vi haft svårigheter i att dra konkreta 

slutsatser utifrån våra frågeställningar. Teorin var därför inte hundraprocentigt kompatibel 

men fungerade till en viss grad och har gett oss användbara resultat. Alla begrepp inom 

medielogiken har hittats i artiklarna, vissa var mer framträdande än andra. Textanalysen har 

fungerat bra vid analysering av empirin  

 

Samtliga av begreppen som ingår i medielogiken kan mer eller mindre finnas i alla artiklar som 

analyserats. Vid analysering av begreppen märkte vi att tillspetsning var vanlig inom rubriker. 
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Anledningen till detta tror vi kan bero på att skribenten vill skapa ett patos och trycka på 

läsarens känslor för att fånga intresset. Att väcka känslor kändes många gånger som 

huvudsyftet med artiklarna. I de flesta fall uppfattades att en frustration, ilska och skräck 

skapades hos läsaren då denna text läses. Kanske hade artiklarna den här vinklingen eftersom 

första berättelsen kring detta syntes i sociala medier och var publicerad av en ung kvinna. 

Vinklingen på händelsen var influerad av skräck och frustration. Kanske anspelar media på 

detta i sin framställning. Människan påverkar mediet, liksom mediet påverkar människan 

(Strömbäck, 2000).  

7.6.1.   Datainsamling 

Vi kunde valt att enbart använda oss av Retriever Research, Mediearkivet som källa för 

datainsamling, men även tittat på tidningarnas egna hemsidor för att bekräfta att det är 

densamma på båda ställen.  

 

Någonting som vi flertalet gånger uppmärksammade i artiklarna som vi använde som 

analysmaterial är att tidningarna ofta hänvisar till varandra. Material och information som 

exempelvis Aftonbladet samlat in använder sig Dagens Nyheter av i sina artiklar men skriver 

under med grundkällan som ansvariga. Ibland förekom även samma rubriker på flera 

tidningar vilket tyder på att de tagit nyheter från varandra. Många gånger hänvisade också 

tidningarna till TT (Tidningarnas Telegrambyrå AB) som informationskälla. 

7.7.   Begränsningar med studien 

Vi är medvetna om att studien hade kunnat utvecklas och bli bredare om vi inte hade haft vissa 

begränsningar. Främst är det tidsaspekten som har satt stopp för oss, men också att vi valde 

att enbart analysera två tidningar. Vi upptäckte snabbt att många tidningar delar sitt material 

med varandra, exempelvis att Dagens Nyheter publicerar material som TT skrivit, likaså har 

Aftonbladet gjort detta. På grund av det tycker vi ändå att de tidningarna vi valt att utgå ifrån 

är bra val eftersom det ger en bild av fenomenet för hela landet, men till viss utsträckning. Vi 

hade också kunnat titta mer på orsaker till fenomenet och det som händer i USA för att få mer 

förförståelse, men eftersom att våra frågeställningar och syfte handlar om 

medieframställningen i Sverige är det inte relevant för studien. 

7.8.   Förslag till vidare forskning 

Då vi läste Jesper Strömbäcks bok “Makt och medier: samspelet mellan medborgarna, 

medierna och de politiska makthavarna” (2000) inspirerades vi mycket av hans kapitel om vad 

som sätts på dagordningen i olika medier eller så kallade ”agenda-setting”. Detta kan vara 

något värt att diskutera kring gällande denna typ av fenomen. Varför får vissa händelser så 
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pass stor spridning och placeras så högt upp på dagordningen hos medier? Varför försvinner 

de lika snabbt från dagordningen? Vi tror att detta skulle kunna ge mer inblick i varför medier 

väljer att fokusera på vissa saker. Eftersom liknande fenomen många gånger försvinner lika 

snabbt som de dyker upp kan det vara intressant att reflektera kring i en vetenskaplig studie. 

Exempel på fenomen som skulle kunna analyseras är clownattackerna, Pokemon Go spelet 

eller vågor av influensa. Denna inriktning är någonting som vi lätt kom in på och gärna ville ha 

med många gånger, men vi bestämde oss istället att fokusera på de frågeställningar som vi 

valde. Eftersom det är ett ämne som ligger i tiden och har haft stor spridning kan det vara 

relevant att titta på detta fenomen med fokus på mediernas dagordning. En komparativ studie 

mellan två av dessa fenomen skulle vara ett intressant studieobjekt. Det skulle kunna svara på 

frågan om varför just dessa typer av nyheter får så pass stor spridning och intresse. Det skulle 

också kunna ge svar på om det finns en skillnad mellan de två.  

 

En annan sak som vi gärna hade tittat närmare på är optimering. Om journalisterna på 

tidningarna valt att publicera artiklarna vid en speciell tidpunkt eller på ett speciellt sätt för att 

medvetet eller omedvetet optimera spridningen. Det skulle kunna vara att publicera enbart en 

rubrik för att sedan fylla på med information eller visa artiklar som i en serie med fortsättning 

följer. En annan teori är att ordvalet spelar stor roll, och kopplingen till sociala medier. Både 

tidningens egna sociala medier men också delningar av artiklar. Även vad clownattackerna fått 

för effekt och konsekvenser på samhället eller de som blivit ofredade hade varit spännande att 

analysera.  
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Bilagor 
 

(A1) 
 
Bilden som visar att clownskräcken kommit till Sverige? 
Jasmine, 18: ”Jag blev livrädd” 

Jasmine Johansson, 18, mötte en person utklädd till clown i Linköping. 
Hon blev livrädd och sprang därifrån direkt. 

Nu är hon oroad över att fenomenet som dykt upp i flera andra länder 
kommit till Sverige. 

– Han såg ut som clownen i ”Det”. 
 
Den senaste tiden har det kommit rapporter om läskiga clowner som setts i städer 
runtom i världen. USA, Kanada, Australien och Storbritannien hör till de länder som 
varit drabbade. 

Nu verkar fenomenet ha nått Sverige. På måndagen mötte Jasmine Johansson en 
läskigt utklädd clownfigur i Linköping. 
– Jag blev livrädd. Jag har tittat på videoklipp från USA och Storbritannien på ”killer 
clowns”. Och han såg ut som clownen i ”Det”, säger hon. 

Jasmine tycker ”trenden” är sjuk och kommer ha svårt för att gå ut ensam kvällstid. 
– Jag tycker att de ska hålla sig till att klä ut sig på Halloween. Man ska inte behöva 

känna sig rädd och otrygg när man går ute sent på kvällen. 
 
Jagade och försökte krama 
Clownen gjorde dock inte något närmande mot Jasmine, som snabbt sprang i motsatt 
riktning. En annan ung tjej säger till Nyheter24 att en likadan clown i Linköping, 
möjligtvis samma individ, jagat och försökt krama henne. 

Polisens presstalesperson i Östergötland, Thomas Agnervik, säger till sajten att de 
inte har några uppgifter om larm om hotfulla clownfigurer. Han uppmanar dock 
drabbade att höra av sig. 

– Det är klart att det inte är det roligaste och om man blir utsatt måste man ringa 
112, eller 114 14 om man inte känner att det är akut. Det kan absolut vara ofredande 
det handlar om, säger han till Nyheter24. 
Hotfull clown på parkering 
Även i Timrå i Medelpad verkar det ha gått runt en clownliknande figur. 
Enligt Sundsvalls Tidning larmade två kvinnor polisen om att de jagats av en clown 
på en parkering i lördags. 

– Clownen började springa efter dem och bete sig hotfullt, säger polisens 
förundersökningsledare Helen Häggmark till tidningen. 
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(D1) 

Så blev barnens favorit en skräcksymbol 

PUBLICERAD 2016-10-17 
Rapporterna om clownmaskerade människor som hotar eller begår 
våldsbrott har eskalerat i antal sedan i somras. DN:s Kristofer Ahlström 
reder ut hur clownen blev en symbol för ondskan. 

Hoppgrodan heter en människa. Han är gycklare vid hovet och huvudperson i Edgar 
Allan Poes novell med samma namn från 1849. Hoppgrodans syfte är att roa sina 
översåtar med spektakel och skämt. En kväll klär Hoppgrodan upp hovets 
medlemmar i brandfarliga orangutangkostymer och tänder eld på dem. Medan deras 
kroppar förtärs av lågorna och köttet förkolnar tjuter han nöjt: ”Och detta är mitt 
sista skämt!” 

”Hoppgrodan” räknas som ett tidigt exempel på fiktion med clownfiguren som 
psykopatisk våldsverkare. För det är en kulturarketyp med anor. 

–  Ruggiero Leoncavallos opera ”Pajazzo” från 1892 handlar om en bedragen man som 
är skådespelare. Trots att han är helt knäckt varje kväll tvingas han i commedia 
dell’arte-utstyrsel stå där och underhålla publiken. Påfrestningen blir så stor att han 
drivs in i vansinne och till slut mördar. Han är den ultimata tragiska clownen som till 
slut blir hotfull, säger DN:s nöjeskrönikör Fredrik Strage. 

Bilden av clownen som underhållare och barnens bästa vän har genom åren blivit 
alltmer anfrätt. Så till den grad att om man bildsöker ordet ”clown” på internet är 
fördelningen mellan onda och goda clowner i resultatlistan jämbördig. På 70-talet tog 
seriemördaren John Wayne Gacy 33 människors liv, han extraknäckte även som 
clownen Pogo på barnkalas vilket gav honom öknamnet ”Killer clown”. 

–  Det finns en djupt rotad misstänksamhet mot figurer som kan locka till sig barn i 
sina egna syften. Och clownen har väl egentligen alltid varit en dubbeltydig figur: 
rolig och underhållande men samtidigt gränsöverskridande och opålitlig. Jokern eller 
narren är ju starkt kopplad till svek, och till och med till djävulen, säger 
skräckförfattaren Jenny Milewski. 

När en clownsminkad skräck nu sveper över världen, med flera våldsbrott i dess spår, 
är frågan om clownen i sin blotta uppenbarelse kan ses som skräckinjagande. 
McDonald’s har låtit pensionera sin clown Ronald McDonald, ”på grund av det 
nuvarande klimatet kring clownobservationer”. I samma veva meddelade det 
kontroversiella metalbandet Slipknot, som byggt sin image på att uppträda i groteska 
masker, att deras clownmaskerade bandmedlem Shawn ”The Clown” Crahan nu 
nedgraderats till ”The Mime”, mimaren. 

Så panisk har stämningen blivit att inrikesminister Anders Ygeman känt sig tvungen 
att gå ut och mana till besinning: 

–  Vi ska inte ha en utveckling där någon riskerar att råka illa ut för att man har klätt 
på sig en clownmask. För det är klart att efter det som hänt i andra länder så kommer 
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ju polisen att vara på helspänn. Vi har ju halloween här snart och det är en helg vi 
inte vill ha tragiska missförstånd på, säger han till TT. 

I Västerviks-Tidningen (14/10) berättar en kvinna hur hon vaknar av att en clown 
bankar på rutan. ”Den var knappt en meter ifrån mig på andra sidan fönstret”, säger 
kvinnan. Att hon omnämner clownen som ett föremål, ”den” (lite som Stephen Kings 
mordiska clown i ”Det”), snarare än en människa, är förståeligt. Vi ser att clownen är 
en person, men den beter sig inte mänskligt. 

–  Freud pratade om begreppet ”Das Unheimliche”; någonting som är hemlikt och 
familjärt men som har en twist, är absurt. En clown är i grunden en mänsklig gestalt 
men har förvrängda ansiktsdrag, stora ögon, en mun som är enorm och alltid 
uppvriden i ett leende. Många tycker till exempel att dockor är obehagliga av samma 
skäl: vi känner igen det som mänskligt, men någonting skaver, säger psykologen 
Jenny Jägerfeld. 

I den amerikanska handboken för psykiatri, Diagnostic and statistical manual of 
mental disorders (DSM), som även tillämpas i Sverige för standarddiagnoser av 
sjukdomstillstånd, finns clownskräck listat som ”coulrofobi”. 

–  Det påmålade ansiktet, att man inte vet vad clownen egentligen känner, kan i sig 
vara obehagligt. Leendet ska vara roligt men mänsklig kontakt handlar om respons, 
att spegla varandras känslor. En person som ler stort hela tiden oavsett sammanhang 
eller vilka känslor man själv visar kan då uppfattas som otäck, säger Jägerfeld. 

Att det börjat inträffa fall av våldsamma clowner även i Sverige kan bero på 
imitationseffekten. Det hela kan liknas vid mjältbrandsskräcken i början av 00-talet, 
när kuvert med vitt pulver skickades till myndigheter. Först i USA – men efter att 
medierna skrivit om det hände det snart också i resten av världen och Sverige. 

–  Clownvågen kan ha att göra med människor som får en sadistisk njutning av att 
ingjuta rädsla. Om man härmar ett beteende som gör människor rädda och får medial 
uppmärksamhet så sprids rädslan därigenom. Det är samma beteende som hos en 
blottare: upphetsningen är inte så mycket ett sexuellt uttryck som att någon annan 
blir rädd. Som det gamla talesättet om att i brist på att vara älskad vill man bli 
respekterad eller annars fruktad. 

I clownfallet har det länge varit ett fall av korsbefruktning: populärkulturen göds av 
vår rädsla för clowner, och vi blir därför rädda för clowner som skildras som 
blodtörstiga. 

Filmen med den självförklarande titeln ”Killer klowns from outer space” (1988) är ett 
exempel. Hiphopgruppen Insane Clown Posses fanskara, som kallar sig ”Juggalos”, 
utreddes 2013 av FBI som ett kriminellt nätverk. Nästa år kommer nyversionen av 
Stephen Kings ”Det”, med Bill Skarsgård i rollen som clownen Pennywise. I tv-serien 
”American horror story” förekom den seriemördande clownen Twisty som bar mask 
eftersom han skjutit av sig käken i ett självmordsförsök. När serien sändes gick 
organisationen Clowns of America ut och tog avstånd från Twisty: ”Detta är inte ett 
normalt clownbeteende.” 
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–  Dessutom är clowner ofta stumma och går inte att resonera med, precis som 
zombies eller Jason Vorhees i ”Fredagen den 13:e”. Det finns något obarmhärtigt över 
en clown, säger Jenny Milewski. 

Fredrik Strage anser dock att popkulturens skräckclown med köttyxa inte är 
tillnärmelsevis lika skrämmande som verklighetens clown som skrattar åt ingenting. 

–  Det är lite som människorna som samlas i hundratal på Sergels torg på 
Världsskrattdagen och skrattar högt åt ingenting. Det påminner mig alltid om när 
Jokern, en annan clown, släpper ut nervgas i Batman-seriealbumet ”The Dark Knight 
returns” så att alla i staden skrattar sig till döds. 

Är clowneriet som underhållningsform alltså utrotningshotat? För om clowner ses 
alltmer som skrämmande figurer, varför ska då barn behöva möta dem? 

Anne-Marie Möller, som i clownkretsar är känd som Pajette, är verksamhetschef och 
konstnärlig ledare för clownerna på Astrid Lindgrens barnsjukhus. 

–  I det här arbetet, som vi har utfört i 18 år, sex dagar i veckan på sjukhuset, kan 
ungdomar och vuxna ibland säga att de är rädda för clowner, men då visar det sig att 
de är rädda för skräckclowner som de har sett på filmer. Den känslan brukar gå över 
när de lärt känna oss. Små barn kan också tycka att det är otäckt med maskering, 
även när det gäller tomten. 
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(D2) 

Clownskräck ökar trycket på Bris 

Barnens rätt i samhället, Bris, har den senaste veckan tagit emot många 
samtal från barn som är rädda för clowner. Samtalen uppges vara fler än 
efter terrordåden i Paris och svärdattacken på en skola i Trollhättan. 

– Vi tänker oss att de händelserna var saker som barnen också tog till sig via medier, 
men det här kommer nog barnen närmare. Det handlar om en figur som egentligen är 
till att göra dem glada, men när de får höra att människor klär ut sig till clowner och 
skräms blir barnen rädda, säger Catarina Nylund, kurator på Bris. 

Något exakt antal samtal, chatt och mejl om clowner har inte Bris, men framför allt 
under den senaste veckan rör det sig om ”många varje dag” och samtalen om 
mobbning eller familjeproblem har inte blivit färre. Nylund säger dock att såvitt hon 
vet har inget av barnen som hört av sig till Bris själv sett någon clown, utan att det rör 
sig mer om ryktesspridning. 

– Därför får vi prata med dem om själva rädslan som kan uppstå när de läst något i 
medierna eller något stort händer i världen. Vi berömmer dem för att de ringer och 
uppmuntrar dem till att prata med andra vuxna, men vi säger också åt dem att 
försöka undvika att titta på läskiga Youtubeklipp och liknande. 

– Det är lätt hänt att barnen skrämmer upp varandra med saker de sett eller läst, så vi 
försöker få dem att begränsa det. Det kan vara svårt, för nyfikenhet går ofta hand i 
hand med rädslan, säger Catarina Nylund. 

Är det inte bra att informera sig? 

– Både och, skulle jag säga. Självklart kan frågetecken skapa värre fantasier, men för 
mycket information kan leda till samma sak. I clownfallet är klippen som cirkulerar 
på nätet som regel från andra delar av världen, men de skrämmer ändå upp och barn 
kan sedan få för sig att de verkligen sett en läskig clown fast den kanske var helt 
vanlig. 

Bör skolor förbjuda clownkostymer på halloween? 

– Jag tror att varje skola måste titta på hur oron bland eleverna ser ut just där. Ett 
förbud innebär att man tillskriver att det är farligt, men samtidigt verkar det dumt att 
utsätta barn som är rädda, säger Catarina Nylund. 
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(A2) 

Tv-bonde attackerad av clown 
”Vände mig om och slog ner honom” 

Mattias Roos, 24, känd från TV4:s ”Unga bönder”, ledde sin 80-åriga 
mormor in i hennes bostad. Då attackerades han av en clown. 

– Jag vände mig om och slog till honom. Han trillade ner i en buske, 
sprang därifrån, och skrek aj, säger Mattias. 

 
Clownhysterin fortsätter. Nu har de utklädda figurerna nått även utanför storstäder 
och betong. I söndags attackerades tv-bonden Mattias Roos, känd från realityserien 
”Unga bönder”, och hans 80-åriga mormor av en clown i Gamleby utanför Västervik, 
skriver tidningen Land Lantbruk. 

– Jag hade haft min mormor ute på gården på dagen, sedan körde jag hem henne 
till hennes lägenhet i Gamleby. När vi skulle gå in genom porten till lägenheten kom 
det en clown och hoppade upp bakom mig, säger Mattias Roos till Nöjesbladet. 

  
”Blev helt ställd” 
Mattias, som är 196 centimeter lång och väger 105 kilo, reagerade instinktivt. 

– Av ren reflex vände jag mig om och slog till honom. Jag blev rädd och hann inte 
tänka. Han trillade ner i buske och sprang därifrån och skrek aj. Han var inte så 
gammal, han kan inte ha varit mer än 15 år. 
Hur gick det för clownen? 

– Precis när jag hade gjort det blev jag helt ställd, men han sprang därifrån. Jag 
hade ju inte för avsikt att slå honom mer. 
Mattias Roos mormor tog däremot dramatiken med ro. 

– Hon sa bara: en clown! Det var inget mer med det. Hon såg inte hotet i det. 

”En idiotisk trend” 
Mattias Roos är inget fan av den rådande clowntrenden. 

– Jag förstår inte vitsen med det. Jag förstår om man skojar med sina kompisar om 
det, men just att skrämma allmänheten med det...framför allt undrar man ju om han 
hade gjort likadant mot min mormor om inte jag hade varit med. Det gör mig lite 
förbannad, för hon kan inte gå utan rullator eller stöd från någon annan. Jag tycker 
det är en ganska idiotisk trend. 
Är du orolig över att träffa på fler clowner? 
    – Nej, det kan jag inte påstå. Men jag sa till mormor att låsa om sig. 
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(D3) 

Clown-skräcken sprider sig 

Clown-skräcken sprider sig i Sverige och övriga världen. I Tvååker, söder 
om Varberg, berättar en ung man att han blev knivhuggen av en person i 
clownmask. Andra clowner ska ha hotat en personer i Huskvarna och 
Nybro. Nu manar polisen allmänheten att inte maskera sig till clowner 
inför Halloween. 
 
– Det är ett idiotiskt beteende och ett misslyckat skämt, säger Fredrik Kliman, 
presstalesman för polisen i Östergötland. 

Han är oroad för att nästa gång kan det vara den maskerade personen som råkar illa 
ut. I sociala medier har flera personer förklarat att de är beredda att ta till våld om de 
möter en clown. 

Det var natten mellan torsdag och fredag som en ung man, född 1997, anmälde att 
han hade attackerats av en person i clownmask. Mannen stod och rökte utanför en 
lägenhet när han, helt oprovocerat ska ha angripits med kniv av en okänd person i 
clownmask. Offret blev lindrigt skadad i ena axeln. 

Samma kväll, vid Smedbyn i Huskvarna, rapporterar en ung kvinna att en maskerad 
person svingade ett basebollträ mot hennes bil. Några kvällar tidigare hade en annan 
kvinna blivit hotad med kniv och jagad av två personer, utklädda till clowner. 

På fredagen rapporterade en skola i Nybro att elever blivit skrämda av en hotfull 
person, utklädd till clown. Händelsen är polisanmäld. 

Att oprovocerat knivhugga någon är ett grovt och ovanligt brott och även händelsen i 
Skänninge kan leda till fängelse, om någon kan bindas till brott. Men i nuläget finns 
inga misstänkta. 

Kvinnan i Huskvarna har inte gjort någon polisanmälan. De flesta övriga händelser 
handlar om personer som har blivit skrämda när de sett clowner, men det är 
tveksamt om något brott har begåtts. 

Clown-febern rapporteras i flera länder. I South Carolina kom i somras 
polisrapporter om barn som berättat om hela grupper av clowner. Enligt rapporten 
bodde de i hus långt inne i skogen och de försökte locka med sig barnen in bland 
träden. Även vuxna ska ha blivit utsatta. Polisen har inte hittat några spår efter 
clownerna, rapporterar brittiska The Guardian. 

Tidningen kallar anmälningarna om clownerna för ”epidemisk” och berättar att den 
brittiska linjen ”Childline” under en vecka har fått in 120 rapporter om personer i 
clowndräkter som har skrämt dem. 

Eftersom ingen ännu är gripen är det svårt att säga hur många kriminella som 
maskerar sig i clown-kostymer, eller om skräcken kan ha fått fantasin att skena. 
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(D4) 

Nya dåd ökar clownskräcken 

Clownskräcken sprider sig i Sverige. En ung man berättar att han blev 
knivhuggen av en person i clownmask. En annan clown ska ungefär 
samtidigt ha hotat en kvinna med basebollträ. Nu manar polisen 
allmänheten att inte maskera sig till clowner inför Halloween. 

– Det är ett idiotiskt beteende och ett misslyckat skämt, säger Fredrik Kliman, 
presstalesman för polisen i Östergötland. 

Han är oroad för att nästa gång kan det vara den maskerade personen som råkar illa 
ut. I sociala medier har flera personer förklarat att de är beredda att ta till våld om de 
möter en clown. 

Natten till fredag anmälde en ung man att han hade attackerats av en person i 
clownmask utanför Varberg. Mannen stod utanför en lägenhet när han, helt 
oprovocerat ska ha angripits med kniv av en okänd person i clownmask. 

Samma kväll, vid Smedbyn i Huskvarna, rapporterar en ung kvinna att en maskerad 
person svingade ett basebollträ mot hennes bil. Några kvällar tidigare hade en annan 
kvinna blivit hotad med kniv och jagad av två personer, utklädda till clowner. I går 
rapporterade en skola i Nybro att elever blivit skrämda av en hotfull clown. 

Att oprovocerat knivhugga någon är ett grovt och ovanligt brott som kan leda till 
fängelse. 

Kvinnan i Huskvarna har inte gjort någon polisanmälan. Övriga händelser i Sverige 
handlar om personer som har blivit skrämda när de sett clowner, men det är 
tveksamt om något brott har begåtts. 

Clownfebern rapporteras i flera länder. I South Carolina i USA kom i somras 
polisrapporter om barn som berättat om en grupp clowner som försökt locka med sig 
barnen in i en skog, rapporterar brittiska The Guardian som kallar anmälningarna 
om clownerna för ”epidemisk” och skriver att den brittiska hjälplinjen ”Childline” 
under en vecka har fått in 120 rapporter om personer i clowndräkter som har skrämt 
dem. 

Eftersom ingen ännu är gripen är det svårt att säga hur många kriminella som 
maskerar sig i clownkostymer, eller om skräcken kan ha fått fantasin att skena. 
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(A3) 

 
Clownförbud till halloween 
SAMHÄLLE. Clowner är inte välkomna när klassiska nöjesstället 
Kullaberg, i Överlida i Svenljunga kommun, ordnar halloweenfest till 
helgen. Den som trots den senaste tidens clownlarm funderat på att klä 
ut sig till just clown, får alltså tänka om. 
 
Nattklubben skriver på sin Facebooksida att ingen som är utklädd till clown kommer 
att släppas in på festen. 
 

– Egentligen var det inte så svårt med tanke på hur det varit på senaste tiden med 
attacker och mycket uppror med clowner, säger arrangören Martin Larsson till P4 
Halland om beslutet. 
 

– Vi måste hålla emot de mörka krafterna som finns - så inga clowner på Kullaberg. 
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(A4) 
 
Kolmården stoppar clownreklam 
FENOMEN. Vågen av clownhysteri som på många platser i landet hållit polisen 
sysselsatt får Kolmårdens djurpark att stoppa sin planerade clownreklam inför 
Halloween. Dessutom skrivs manuset till en föreställning om för att få bort en clown, 
som tidigare haft en betydande roll, ur skådespelet. ”För oss är det här ett viktigt 
statement för att tydligt ta avstånd ifrån den skrämselhysteri kring clowner som 
pågår" säger Mattias Zingmark, marknadschef på Kolmården, i ett pressmeddelande. 
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(A5) 
 

Clowner skapar hysteri 
CLOWNER. Clownrädslan är påtaglig i Sverige just nu och mer än en 
gång har polisen fått rycka ut på falsklarm om clowner. Begreppet 
coulrofobi (clownskräck) har varit på tapeten, men psykologiprofessor 
Per Carlbring tror inte att det blir rusning till terapimottagningarna. 
 
Ett lågstadiedisco fick avslutas efter att panik utbrutit sedan någon trodde sig ha sett 
en clown utanför lokalen, men polisen i Östersund kunde varken bekräfta någon 
clown den gången eller någon av de andra gångerna de fick rycka ut efter 
clownsamtal. Polisen i Skåne fick in ett 70-tal samtal från personer som sett clowner 
och i Örebro blev flera skrämda efter obekräftade uppgifter om en clown i närheten. 
Ormfobi vanligast 
– Det är en lätt masshysteri, men när det skrevs mycket om Hagamannen var det 
också många som trodde att de såg saker som sedan visade sig vara falsklarm. 
Människan är gjord för att försöka minska risken för fara och då är det bättre att 
kroppen signalerar en gång för mycket än en gång för lite, säger Per Carlbring, 
professor i klinisk psykologi vid Stockholms universitet. 

De ständigt leende, maskerade barnfavoriterna verkar ha ingjutit rädsla i många 
svenskar, men termen coulrofobi (clownskräck) ger Per Carlbring inte mycket för. 

– Om man tittar på hur många vetenskapliga tidskrifter som publicerat artiklar om 
det så är det i princip ingen. De vanligaste fobierna är spindel- och ormfobi, säger 
han. 

Kan komma från film 
Men fobier kan skapas, eftersom de är en irrationell rädsla som kan läras in. 

– Fobier kan utvecklas genom att man själv upplever något, men man kan också 
lära sig genom någon annan, om till exempel ens föräldrar reagerar starkt på ett 
objekt. Men det kan också komma från filmer. När vi har behandlat spindelrädda 
svarar många att rädslan kommit från filmen "Imse vimse spindel" och det finns ju 
många filmer där clowner inte är så snälla, säger Per Carlbring. 
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(A6) 

Polisen nerringd om clownlarm 
BROTT. Clownlarmen haglar, och skräcken för clowner sprider sig som 
en löpeld genom landet. Många väljer att larma polisen vid blotta åsynen 
av en clown. Bara i södra Sverige har polisen tagit emot 70 samtal från 
allmänheten det senaste dygnet, skriver Sydsvenskan. 
 

– I Ronneby ska en clown ha jagat folk med en stor kniv och i Svalöv ska en person 
ha slagit till en clown, säger Anna Göransson som är polisens pressinformatör vid 
ledningscentral Syd till tidningen. 

 
Clowneriet pågår från norr till söder. I Umeå har en man polisanmält att han vaknade 
upp av att en rödklädd clown knackade på fönstret, och i Örebro uppger en 
lastbilschaufför att han under natten hotats av en clown med ett knivliknande 
föremål. 
 
I Svedala gick ortsbor under fredagskvällen ut för att på eget bevåg försöka få tag i 
den clown som enligt uppgift setts skrämma barn på flera skolor i samhället, och i 
Trelleborg har det gått så långt att kommunen har gått ut med en uppmaning till all 
personal att ringa 112 om de ser någon clown vid en skola eller förskola. 
 
Att klä ut sig till clown är inte brottsligt. Om den utklädda personen ifråga däremot 
hotar någon kan det bli tal om ofredande eller olaga hot. Än så länge har polisen dock 
inte lyckats få tag i någon clown som med skrämsel ofredat sin omgivning. 
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(A7) 

 
Hotfulla clowner ett "socialt virus" 
FENOMEN. Ett välkänt fenomen - men med en ny och obehaglig bismak. 
Att clownepidemin skulle nå även Sverige var väntat, enligt 
medieforskaren Marie Grusell. 
 

– Det är som ett socialt virus. Alla vill vara delaktiga i det nya, säger 
hon. 
 
De har länge varit ett klassiskt inslag på cirkus eller på barnkalas. Men det är en helt 
annan typ av clowner som dragit till sig uppmärksamhet under hösten. 
Clownutklädda personer har skrämt slag på folk i en lång rad orter i USA sedan slutet 
av sommaren och den senaste tiden har allt fler rapporter kommit även från olika 
delar av Sverige. 
 
Enligt Marie Grusell, medieforskare vid Göteborgs universitet, var det snarast en 
tidsfråga innan trenden nådde hit. 
 

– Spridningen av nyheter går mycket snabbare nuförtiden. Därför kan man likna 
det vid ett virus, säger hon. 

 
– I USA har clownerna dykt upp på rätt läskiga platser, bilderna har fått stor 

spridning och då har det fått ett eget liv i medierna. 

Dödshotad av clown 
Halloween som står för dörren har nämnts i sammanhanget, att det handlar om ett 
pr-trick inför en ny skräckfilm är en annan teori. 
 
Klart är att polisen är bekymrad. I natt hotades till exempel en kvinna i 20-årsåldern 
till livet av två clownutklädda personer i Skänninge utanför Mjölby. 
 

– Det ser ut att vara början på en trend, det är enormt tråkigt, säger Thomas 
Agnevik, presstalesperson hos polisen i Östergötland. 

 
– Jag ser överhuvudtaget ingen humor i att man skrämmer till exempel barn eller 

ensamma kvinnor. Det är händelser som är väldigt beklagliga och som ofta innebär 
att ett brott begås. 

Manar till besinning 
Inrikesminister Anders Ygeman (S) manar också till besinning kring clowneriet. 
 

– Vi ska inte ha en utveckling där någon människa riskerar att råka riktigt illa ut 
för att man - kanske hälften på skoj - har klätt på sig en clownmask. För det är klart 
att efter det som hänt i andra länder så kommer ju polisen att vara på helspänn, säger 
han till TT i Luxemburg. 
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– Vi har ju halloween här om några veckor och det är en helg vi inte vill ha tragiska 
missförstånd på. 
 
Frågan är hur länge clowntrenden håller i sig. Marie Grusell drar paralleller till 
mobilspelet Pokémon Go, som fick enorm uppmärksamhet när det lanserades i 
somras men nu inte är alls lika omskrivet längre. 
 

– Man sprider det för att det är kittlande. Men efter ett tag har det spridits så 
mycket att det inte finns något nyhetsvärde kvar, säger hon. 

 
– Så vi får se vad det blir nästa gång. 
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(D5) 

Lokal ”clown-oro” kan stoppa Ronald McDonald 

Lokal ”clown-oro” kan hindra Ronald McDonald från att framträda på 
vissa platser i Sverige. Men de flesta svenska organisationerna som har 
clowner som varumärken tar senaste tidens clown-hysteri med ro. 

McDonald’s i USA drar ner på Ronald McDonalds framträdanden på grund av ”det 
rådande klimatet kring clowner” och den stora affärskedjan Target slutar sälja 
clownmasker. 

I Sverige framträder Ronald McDonald fortfarande på barnkalas och enligt Alexandra 
Hempel Svenonius, McDonald’s presschef i Sverige, är ambitionen att han ska 
fortsätta göra det. 

Men ifall McDonald’s-restauranger märker av en lokal oro för clowner kan hans 
närvaro påverkas. 

– Vi är lyhörda för vad våra gäster säger och vad som händer i samhället. Vi gör en 
bedömning från fall till fall om det är lämpligt eller inte med tanke på den senaste 
tidens incidenter, säger Alexandra Hempel Svenonius. 

McDonald’s har hittills inte fått några större clownskräcks-reaktioner från gäster 
angående Ronald McDonald, enligt Alexandra Hempel Svenonius. 

– Det var en person som kände någon som blivit skrämd av en clown för ett tiotal år 
sedan. Det har kommit in några inlägg i sociala medier, men inget där människor 
uttrycker oro, säger hon. 

Ronald McDonald Barnfond, som erbjuder boende till sjuka barn och deras 
anhöriga medan barnen behandlas på sjukhus, har inte heller vidtagit några åtgärder 
i nuläget för att tona ner clownens synlighet. 

– Vi har i vanliga fall med clownerna när vi inviger Ronald Mcdonald hus. Ifall vi 
skulle ha haft en invigning i dag skulle vi kanske ha tagit oss en funderare med tanke 
på de läskiga clownerna, säger Hanna Sandels, generalsekreterare på Ronald 
McDonald Barnfond. 

GB Glace, som har den clownliknade GB-gubben som varumärke, har inte förändrat 
sin marknadsföring och har inga planer på att göra det i framtiden. 

– Vi har inga planer på att minska hans synlighet. Vi tror att GB clownen med sitt 
tecknade utryck är tillräckligt särskiljande och välkänd för att inte blandas ihop med 
de läskiga clownerna, säger Riitta Jantune, presskontakt på GB Glace. 

Enligt Johan Anselmsson, docent i marknadsföring på Ekonomihögskolan vid 
Lunds universitet, är McDonald’s och GB Glaces clowner så pass etablerade 
varumärken att de läskiga clownerna inte påverkar dem negativt. 
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– Men jag avråder nya företag från att bygga upp ett varumärke baserat på clowner. 
Det som har hänt har definitivt haft en negativ inverkan på de associationer man 
kopplar till en clown, säger Johan Anselmsson. 
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(A8) 

”Var inte beredda på clownhysterin” 
112-samtalen om clowner har eskalerat under helgen. Bara i Region Syd 
är man uppe i drygt 150 samtal. Flera av dem som oroas och är rädda är 
barn. 

– Detta har verkligen tagit löjliga proportioner, säger Kristian Malzoff, 
vakthavade befäl i Östergötland. 

 
Fenomenet med personer som klär ut sig till clowner och skrämmer människor 
sprider sig som en löpeld genom landet. 
 
Den senaste veckan har flera rapporter om dödshot, knivskärningar och trakasserier 
inkommit till polisen. Region Syd har fått drygt 150 clownsamtal bara i helgen. 

 
– Det är folk som har ringt in om clowner i olika former och olika allvarsgrader, 

säger Anna Göransson, presstalesperson. 
 
Hon vet dock inte hur många av samtalen som lett till anmälningar eller om det varit 
mer clowner i något visst område. 

 
– Känslan är att det är spritt över hela regionen. 
  

”Hör bara av er i nödfall” 
Dock har man inte möjlighet att åka på allt förklarar Anna Göransson. 

 
– Det tar väldigt mycket tid och resurser. Vi åker främst på misstänkta brott och 

när personer känner sig utsatta. Vi vill att bara de som känner sig hotade eller 
skrämda och vill anmäla en händelse ska höra av sig. 
 
Vad ska man göra om man möter en clown? 

– Om man känner sig hotad ska man kontakta oss direkt, då det finns en risk att 
man kan ta till våld, vilket kan leda till onödiga situationer. 
Får man försvara sig om en clown hotar eller angriper en? 

– Nödvärn innebär att du får använda det våld som situationen kräver för att 
försvara dig själv. Men vid rädsla kan det bli övervåld, vilket clownerna också borde 
tänka på. 

Eskalerat senaste veckan 
Jenny Widén, presstalesperson i Region Väst, vet inte hur många clown-samtal som 
inkommit under helgen men säger att det eskalerat. 
 

– Vi var inte riktigt beredda på den här clownhysterin. Men självklart får vi också 
in samtal från flera ställen. 

 
– Många ringer och berättar att de sett något men sen finns det några händelser 

där det blivit konfrontationer och någon har skadat. 
 
Men att klä ut sig till clown och vistas på allmän plats är inte olagligt. 
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– Men det kan vara brottsligt om man skrämmer eller ger sig på någon. Då kan det 
bli tal om ofredande eller olaga hot. Om man dessutom hotar någon med vapen kan 
det bli grovt olaga hot, vilket kan ge fängelse i upp till fyra år. 

Hade basebollträ och förskärare 
I Region Nord har man endast haft två samtal om clowner under helgen – ett i Umeå 
och ett i Östersund. 
 

– I ett fall var det ungdomar i 13-årsåldern, men bara en hade klätt ut sig, säger 
RLC-befälet Mikael Baudin. 
 
Kristian Malzoff, vakthavade befäl vid polisen i Östergötland, uppskattar helgens 
samtal till 50-60 stycken. Många har varit i Jönköpings-trakten. Han nämner en 
mycket udda händelse som inträffade under fredagen. 
 

– En pappa klädde ut sig och sonen och gick ut med ett basebollträ och en 
förskärare. Många ringde då till oss och var oroliga. När vi kontrollerade dem blev 
sonen så rädd att han kissade på sig. 

 
– Man undrar ju vad det är för människor som håller på med detta. 

”Kommer att självdö” 
Ser ni något mönster hos dem som klär ut sig? 

– Det har visat sig vara uteslutande män i blandade åldrar. Det har nödvändigtvis 
inte alltid varit unga män utan även medelålders. 
Hur ser ni internt på detta? 

– Vi är bedrövade och detta stjäl ju mycket resurser för oss. 
Kristian Malzoff berättar att han hört om olika Facebook-grupper som vill bilda 

medborgargarden och clowner som tänker samla sig i grupp. 
– Detta har verkligen tagit löjliga proportioner. 

Ser ni något slut på detta? 
– Jag tror det självdör i takt med att nyheten inte är lika stor längre. 
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(A9) 

Man attackerad av tre clowner i Falköping 
Skars i handen med en trasig glasflaska 

En man i 20-årsåldern attackerades strax efter 6-tiden på 
söndagsmorgonen av tre personer utklädda till clowner. Mannen skars i 
ena handen av en trasig glasflaska. Under helgen har flera larm om 
clowner nått polisen. 

 
– Detta är väldigt olyckligt, säger Jenny Widén vid polisen. 
 

Händelsen inträffade på Järnvägsgatan i Falköping vid 6-tiden på lördagsmorgonen. 
En man i 20-årsåldern attackerades av tre utklädda clowner, varav en hade en trasig 
glasflaska i handen. Mannen fick skärsår i handen men det är oklart om han behövt 
åka till sjukhus. 
 

– Det är lite oklara uppgifter då vi inte vet hur skadorna uppstått. På något sätt har 
han blivit skuren i handen i samband med den här konfrontationen, säger Jenny 
Widén, presstalesperson vid Region Väst. 

  
Många clown-larm under helgen 
Till P4 Skaraborg säger polisen att man har signalement på clownerna. 

 
– Det finns uppgifter om tre stycken clowner, två i randigt och en i prickigt, säger 

Emma Ekdahl, stationsbefäl vid polisen i Skövde. 
 
I nuläget är ingen gripen. Händelsen är rubricerad som misshandel. Under helgen 
har polisen fått in mängder av samtal om skrämmande clowner. 

 
– Det är jättetråkigt. Vi får väldigt mycket larm från folk som blir skrämda. Även 

många barn och föräldrar ringer till oss och berättar att de blivit skräckslagna. Detta 
är väldigt olyckligt, säger Jenny Widén. 
 
Skrämde 8-åring 
Under lördagskvällen larmade personal på ett boende i Tibro att en clown-klädd man 
jagade folk med kniv. Även i Skara blev en 8-årig pojke skrämd under lördagskvällen. 
I tron om att det var mamman som kom hem öppnade han ytterdörren, men möttes i 
stället av en fullvuxen man, utklädd till clown. 

 
– Han blev rädd, så rädd, att han hoppade ut genom ett fönster, berättar Emma 

Ekdahl för P4 Skaraborg. 
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(A10) 

Ung man knivskars av clown i Varberg 
Under torsdagskvällen blev en man i 19-årsåldern knivskuren i axeln av 
en okänd person i Varberg. Den misstänkte knivmannen ska ha burit en 
clownmask. Polisen har sökt med hund efter personen under natten. 

 
– Det är ju självklart en väldigt obehaglig upplevelse, säger Ulla Brehm, 

presstalesperson vid polisen i Halland. 
 

Det var klockan 22.16 på torsdagskvällen som polisen fick larm om att en man 
knivskurits i axeln av en okänd person i Varberg. 
 

– En man gick ut för att ta en cigarett och plötsligt tar en man tag i armen på 
honom. Han uppfattar först inte att han blivit knivskuren men skriker högt när 
mannen tar tag i honom, varpå gärningsmannen ger sig av, säger Ulla Brehm, 
presstalesperson vid polisen i Halland. 
 
Enligt polisen ska personen därefter ha sprungit från platsen. Polis med hund 
spanande under natten i området efter en man i gul regnjacka, blåjeans och en 
clownmask.  
 
Ingen gripen 
Ulla Brehm vill dock inte koppla ihop händelsen men de tidigare clownfenomenen 
med utklädda clowner som skrämmer folk 
 

– De går ju all-in men detta var ingen clownklädd clown utan mannen bar endast 
en mask. Han ville väl täcka sitt ansikte. 

 
Enligt ambulanspersonalen skadades den knivskurna mannen lindrigt. En anmälan 
om misshandel är upprättad. 
 

– Det är ett spaningsärende just nu. Vi hoppas att någon kanske sett något och 
även se om det finns övervakningskameror i området, Ulla Brehm på 
torsdagsmorgonen. 
 
Vid 16-tiden hade ingen gripits. 
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(D6) 

70 

Skräcken för clowner sprider sig som en löpeld genom landet. Bara i södra Sverige 
har polisen tagit emot 70 samtal det senaste dygnet, skriver Sydsvenskan. I Ronneby 
ska en clown ha jagat folk med kniv och i Svalöv ska en person ha slagit till en clown 
uppger polisen. 
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(D7) 

Clown knivskar man i Varberg 

En man i 19-årsåldern uppger att han under natten blivit attackerad av en 
person iförd clownmask, rapporterar GP. 

Strax efter klockan tio på kvällen blev en man född 1997 skuren i axeln av en okänd 
angripare. Attacken skedde i centrala Varberg. Gärningsmannen flydde sedan från 
platsen, skriver Göteborgsposten. 

Polisen letade under natten efter en man i gul jacka, blå jeans och clownmask över 
ansiktet. Enligt polisen har ingen misstänkt gripits. 

En anmälan om misshandel har upprättats, skadan ska vara emellertid vara lindrig, 
enligt ambulanspersonal på plats. 
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(A11) 

Marie attackerades av clowner – skyddades av sin hund Ollie 

Marie var ute och gick med sin hund Ollie när två personer utklädda till 
clowner plötsligt dök upp och betedde sig hotfullt. Då gick Ollie till 
försvar. 

– Han bet för att skydda mig – för att skydda oss båda två. 

I onsdags blev polisen kontaktade av en hundägare som blivit jagad av en person 
utklädd till clown – varav hunden bitit clownen. En liknande händelse inträffade 
redan på måndagen. 

Det var vid niotiden på kvällen som Marie, som egentligen heter något annat, var ute 
och gick med sin hund Ollie, av rasen boxer, vid Långsjöbadet i Älvsjö i Stockholm. 
Det var mörkt ute och svårt att se där de gick. 

Helt plötsligt, från ingenstans, dök det upp två personer som var utklädda till clowner 
från varsitt håll. 

– De stod framför mig. ”Det här händer inte, det här är inte verkligt” tänkte jag, säger 
hon. 

Clownerna gick mot Marie och uppträdde hotfullt. 

– Det var fruktansvärt. Det går inte att beskriva med ord. 

”Bet för att skydda mig” 

När clownerna var på cirka fem meters håll kände hon ett ryck i kopplet –  det var 
Ollie som bet tag i en av clownerna i armen. Då stod de på cirka fem meters håll. 
Trots Ollies bett fortsatte de gå mot Marie som av ren reflex skrek ”nej” och slog upp 
sin arm mot personen som var på hennes högra sida.  

– Jag försökte springa men kunde inte röra mig. Jag tänkte att det var slutet för mig, 
jag trodde att jag skulle dö. 

Ollie, som släppt tag om clownens arm, backade bakåt mot Marie. Men clownerna 
gav sig inte utan fortsatte bete sig hotfullt varav Ollie bet tag i samma clown ännu en 
gång. Denna gång försvann de. 

– Han bet för att skydda mig – för att skydda oss båda två. 

”Nog ingen som kommer erkänna” 

Chockad och upprörd över händelsen, gick hon hem med Ollie där hon med hjälp av 
en granne kontaktade polisen. Efter cirka två timmar kom två poliser över till henne. 
Förutom att ta upp en anmälan kollade de Ollie, i och med att han bitit någon. 
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– De gjorde bedömningen att han var helt normal. 

Gunnar Jonsson, vid lokalpolisområde Globen, bekräftar att det kom in en anmälan 
om händelsen. 

– Polisen kontaktade närliggande sjukhus för att se om det kommit in någon 
hundbiten men det finns inga misstänkta gärningsmän. 

Om han får gissa är chanserna rätt må att någon kommer att ge sig till känna. 

– Det är nog ingen som självmant kommer att träda fram och säga att man försökt 
skrämma en kvinna. 

Händelsen har påverkat henne 

Marie mår inte bra efter händelsen och menar att den påverkat henne. Hon minns 
fortfarande hur snabbt hennes hjärta slog. 

– Jag har fortfarande ont i bröstkorgen. Saken är den att jag har svårt för 
maskeringar. 

Och nu i helgen är det halloween då det finns många som klär ut sig – något hon 
tycker känns jobbigt. Marie hoppas att fler tänker till innan de beger sig ut och 
försöker skrämma andra. 

– Jag känner mig stressad, det är inte kul. Det känns jättejobbigt. Jag har egentligen 
inte lust att gå ut. Men jag försöker vara helt normal för Ollies skull. Han mår ju bra 
och är helt som vanlig – förutom att han håller sig mer nära mig nu. 

Marie heter egentligen något annat. 

 


