
 

 

 

 

 

 

 

”Det absolut värsta jag  

varit med om" 
 

En kvalitativ innehållsanalys av kvällspressens 

rapportering om knivdådet på Ikea 2015 

 

Examensarbete/kandidatuppsats, 15 hp 

i medie- och kommunikationsvetenskap C 

Handledare:  

Britt-Marie Leivik 

Knowles 

MKV-programmet 

Höstterminen 2015 

Examinator: 

Staffan Sundin 

 

 

Fanny Anselin 

Anita Ucar 



 

 

 

JÖNKÖPING UNIVERSITY  

School of Education and Communication 

Box 1026, 551 11 Jönköping 

036-101000 

 

Examensarbete/kandidatuppsats, 15 hp 

Kurs: Medie- och kommunikationsvetenskap C 

Program: Medie- och kommunikationsvetenskap 

Termin: ht15 

SAMMANFATTNING 

Författare:      Fanny Anselin 

                          Anita Ucar 

Rubrik:            ”Det absolut värsta jag varit med om” 

Underrubrik:  En kvalitativ innehållsanalys av kvällspressens rapportering om knivdådet 

på Ikea 2015                           

Språk:               Svenska 

Antal sidor: 49 

Syftet med denna studie är, utifrån ett journalistiskt perspektiv, att undersöka hur 

kvällspressen rapporterade och framställde Ikea och det knivdåd som ägde rum på 

företagets varuhus i Västerås, den 10 augusti 2015. Åtta nyhetsartiklar från Aftonbladet 

och Expressens webbplatser har analyserats. Metoden som har använts är en kvalitativ 

innehållsanalys med hermeneutisk analysstrategi, för att detaljerat undersöka 

nyhetsartiklarna genom deras rubriker, ingresser, mellanrubriker och brödtexter. Som 

analysverktyg användes nyhetsvärderingsteorin och medielogikens dramaturgiska teori.  

 

Resultatet visar att Aftonbladet och Expressen uppfyller sju av åtta nyhetskriterier i 

nyhetsvärderingsteorin vid rapporteringen om knivdådet på Ikea. Rapporteringen 

presenterade, bland annat, kulturell och geografisk närhet mellan händelsen och 

publiken. Rapporteringen fokuserade på hur olika vittnen (inklusive Ikeas personal) 

upplevde knivdådet, samt hur Ikea agerade efter händelsen. Resultatet visar också att 

berättarteknikerna i medielogikens dramaturgi presenterar Ikea som ytterligare ett offer i 

sammanhanget då Ikea framställs som chockade, empatiska och ansvarsfulla. Knivdådet 

framställs som oförutsägbart och chockerande. 

 

Utifrån resultatet kan vi dra slutsatsen att det unika och chockerande knivdådet på Ikea 

hade högt nyhetsvärde och därför bedömdes händelsen som intressant för publiken att ta 

del av. Ikea framställdes inte på ett kritiskt sätt, eftersom Ikea agerade empatiskt och 

ansvarsfullt omedelbart efter händelsen.  

 

Sökord: Nyhetsvärdering, Medielogikens dramaturgi, Ikea, Kvalitativ innehållsanalys, 

Nyhetsartiklar, Expressen, Aftonbladet 



 

 

 
JÖNKÖPING UNIVERSITY  

School of Education and Communication  

Box 1026, SE-551 11 Jönköping, Sweden 

+46 (0)36 101000 

 

Bachelor thesis, 15 credits 

Course: Media and Communication Studies C 

Programme: Media and Communication 

Studies 

Term: Autumn 2015 

ABSTRACT 

Writer(s): Fanny Anselin 

Anita Ucar 

Title: ”My absolute worst experience” 

Subtitle: 

 

Language: 

A Qualitative Content Analysis of the Newspapers Reports about the 

Knife Attack at Ikea 2015 

Swedish 

Pages: 49 

The purpose of this study is, from a journalistic perspective, to examine how the 

Swedish newspapers reported and presented Ikea and the knife attack that took 
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Eight news articles from the websites of the Swedish newspapers Aftonbladet and 
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portrayed as shocked and empathic. The knife attack was portrayed as 
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1. Inledning  

Den 10 augusti år 2015 knivmördades två kunder på Ikeas varuhus i Västerås av en annan 

besökare. Knivdådet var oväntat och intresset från medierna var stort. Knivdådet på Ikea är 

en aktuell och extraordinär händelse som aldrig tidigare studerats ur ett journalistiskt 

perspektiv. Denna studie undersöker därför hur Ikea och knivdådet framställdes i 

kvällstidningarnas rapportering. 

 

Våldsdåd som skolattentat (Friberg, 2015, 22 oktober), terrorattentat (Cosker, 2015, 14 

september), och knivöverfall (TT, 2010, 31 januari) har förekommit allt oftare i omvärlden 

under de senaste åren. Vi upplever därför att dessa typer av händelser utgör ett växande 

samhällsproblem. Plötsliga varuhus-mord är dock sällsynt i Sverige, med undantag från 

knivmordet på NK, år 2003, där den socialdemokratiska politikern Anna Lindh mördades 

(Larsson, 2004). Mediernas rapportering kring dessa händelser får stor betydelse då 

informationsbehovet hos publiken ökar stort i samband med extraordinära händelser 

(Falkheimer, Heide & Larsson, 2009; Falkheimer & Olsson, 2015; Fearn-Banks, 2011; 

Ghersetti, 2011; Heath, Lee & Ni, 2009; Ulmer, Sellnow & Seeger, 2007). Mediernas 

framställning av inblandade aktörer påverkar också hur publiken uppfattar dem (Fearn-

Banks, 2011). Vid händelsen av knivdådet på Ikea blir mediernas framställning av Ikea och 

knivdådet särskilt intressant och viktigt att studera. Då Ikea är ett kommersiellt företag är de 

beroende av att konsumenter ska vilja handla hos dem och företaget påverkas med största 

sannolikhet av hur medierna rapporterar om dem, speciellt i samband med ett våldsdåd. 

Enligt KIA-index (u.å.) var Aftonbladet och Expressen de mest besökta nyhetstidningarna, på 

webben, under veckan för knivdådet. Eftersom dessa nyhets- och kvällstidningar hade en 

bred räckvidd vid rapporteringen, kommer deras nyhetsartiklar att användas som 

studieobjekt.  

 

Forskningen har konstaterat att ingen verksamhet är immun mot krishändelser (Fearn-

Banks, 2011). Genom denna studie får svenska företag möjlighet till aktuell kunskap om hur 

Sveriges största tidningsmedier på nätet rapporterade kring ett oväntat knivdåd med dödlig 

utgång. Utifrån den kunskapen kan de sedan anpassa sina krisplaner för att möta medierna 

om något liknande skulle hända inom deras egna verksamheter. Falkheimer, Heide & 

Larsson (2009) menar att sådan kunskap kan användas som ställföreträdande lärande för 

företag och organisationer.  
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1.1 Disposition 

I nästa kapitel presenteras negativa händelser ur Ikeas mediehistorik, eftersom Fearn-Banks 

(2011) förklarar att sådan rapportering påverkar hur medierna väljer att rapportera om 

företaget i framtiden. I samma kapitel belyses också Aftonbladet och Expressens 

kvällsjournalistik och nyhetsmediernas roll i Sverige, särskilt vid extraordinära händelser. 

Sedan presenteras tidigare forskning om journalistik och mediernas rapportering vid 

extraordinära händelser, som utmynnar i studiens forskningslucka. Efter det förklaras 

teorierna som kommer användas, studiens syfte och frågeställningar, metodvalet och 

studieobjekten (åtta nyhetsartiklar) som ska analyseras. Sedan presenteras analysen av 

nyhetsartiklarna, som alla berör knivdådet på Ikea. Efter att varje frågeställning har 

besvarats i analysen följer en slutgiltig sammanfattning. Skillnader och likheter mellan 

Aftonbladet och Expressens rapportering förklaras också, övergripande och kortfattat, i slutet 

av analys- och resultatkapitlet. Avslutningsvis ges en diskussion av resultatet, i relation till 

tidigare forskning och teoretiskt ramverk, där slutsatser och förslag till vidare forskning 

presenteras. 
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2. Bakgrund  

I det här kapitlet presenteras Ikea som företag och allvarliga händelser som medierna 

tidigare har rapporterat om företaget. Därefter ges en presentation av vad som 

karaktäriserar nyhets- och kvällstidningarna Aftonbladet och Expressen, samt 

nyhetsmediernas roll i Sverige och framför allt vid extraordinära händelser. 

2.1 Ikea som företag 

Möbel- och hushållsföretaget Ikea grundades år 1943 av den då 17-år gamla Ingvar Kamprad 

i den småländska orten Älmhult (Ikea, u.å.a). I dag, 72 år senare, är Ikea etablerat världen 

över genom sina 315 Ikea-varuhus i 27 olika länder. Statistisk från 2014 visar att Ikea haft 

sammanlagt 716 miljoner besök i sina varuhus sedan deras etablering (Ikea, u.å.b). Ikea har 

också blivit en symbol för Sverige och den svenska kulturen genom sin blå-gula 

varumärkeslogga som förknippas med den svenska flaggan (Ikea, u.å.c).  

2.2 Ikeas mediehistorik av allvarliga händelser 

Det har aldrig tidigare inträffat ett mord på ett Ikea-varuhus eller inom Ikea-koncernen. 

Knivdådet på Ikea i Västerås (Aschberg, Eriksson, Granlund, Rogberg & Wiman, 2015, 10 

augusti) kan därför inte jämföras med en liknande händelse i Ikeas mediehistorik. Fearn-

Banks (2011) förklarar att ett företags tidigare historik i medierna påverkar hur medierna 

väljer att rapportera om företaget i framtiden när oväntade och negativa händelser inträffar, 

om företaget har en negativ historik i mediernas rapportering sedan tidigare är de särskilt 

utsatta för fortsatt negativ publicitet vid nya negativa händelser. Därför är det relevant att 

börja denna studie med en redogörelse av några tidigare allvarliga händelser som medierna 

har rapporterat om Ikea. 

2.2.1 Ikeas användning av fångar 

Under 2011-2012 uppdagades det att Ikea under 1970-talet använde politiska fångar i 

Östtyskland för tillverkning av Ikea-möbler. Spekulationerna startade redan 2011, men då 

nekade Ikea till anklagelserna. I november 2012 blev det dock klart att anklagelserna stämde. 

Ikea gick då ut offentligt och bad om ursäkt och erkände sin användning av politiska fångar i 

Tyskland under slutet av 1900-talet. (Hansson, 2012, 16 november) 

2.2.2 Kamprads koppling till nazismen  

Ikea-grundaren Ingvar Kamprads kopplingar till nazismen har länge varit ett återkommande 

ämne i medierna. Under 1990-talet granskade medierna Kamprads kopplingar till nazismen 

och han gick därför ut offentligt och förklarade sin tidigare nazismkoppling i en intervju med 



 

4 

 

Expressen. Tillsammans med Ikeas informationschef presenterades också den information 

som fanns om Kamprad och hans tidigare engagemang inom nazismen. Rapporteringen 

kring nazismkopplingarna avtog efter att reaktioner och kritik kring detta hade rapporterats. 

Flera år senare, under 2011, blev Kamprads nazismkopplingar återigen aktuella i medierna i 

samband med att SVT kunde avslöja att Kamprad inte presenterat hela sanningen tidigare. 

Kamprad visade sig inte bara ha kopplingar till nazismen, utan varit så pass aktiv inom 

naziströrelsen att han under sin ungdom övervakades av staten. Kamprads respons till 

avslöjandet var att han inte minns de delarna av sin ungdom och att han tidigare 

kommenterat allt han hade att säga. Kamprad gjorde det också tydligt att han ville gå vidare 

från nazismdiskussionerna (Sjöshult, 2011, 25 augusti). Under 2015 är Ikeas 

nazismkopplingar fortfarande synliga i mediernas rapportering (Nevéus, 2015, 25 maj), men 

inte lika tydligt som tidigare. Dessa negativa teman är de mest framträdande i mediernas 

rapportering om Ikea som berör allvarliga händelser (Nevéus, 2015, 25 maj; Hansson, 2012, 

16 november; Sjöshult, 2011, 25 augusti), men det är också viktigt att poängtera att det 

generellt finns mycket positiva nyhetsrapporteringar om Ikea i medierna. Till exempel att 

Ikea-anställda får höga ekonomiska bonusar och att Ikea är en av de högst rankande 

arbetsgivarna bland studenter (Fransson, 2015, 10 juni; Carmbrant, 2014, 5 december; 

Forsberg, 2013, 19 december). 

 

2.3 Nyhets- och kvällstidningarna Aftonbladet och Expressen  

I den här studien analyseras Aftonbladet och Expressens webbrapportering av knivdådet på 

Ikea. Enligt KIA-index (u.å) var de det mest besökta nyhetstidningarna på webben, i Sverige, 

under veckan för knivdådet – vecka 33, 2015. Aftonbladets nyhetssida (där endast nyheter 

presenteras) besöktes av 2 547 060 unika besökare och Expressens nyhetssida besöktes av 

774 296 unika besökare. Därför är det relevant att studera deras rapportering, eftersom en 

stor publik tog del av deras nyhetsinnehåll när knivdådet var aktuellt. 

 

Aftonbladet ägs av privatägda Schibstedkoncernen (Shibsted, u.å) och Expressen ägs av 

privatägda Bonnierkoncernen (Bonnier, u.å). Aftonbladet är kommersiellt styrda är vi 

medvetna om att deras rapportering styrs av ett bakomliggande Eftersom Expressen och 

ekonomiskt vinstintresse. Eftersom båda tidningarna också utgör den gemensamma 

kategorin nyhets- och kvällstidningar (Nygren, 2015, 29 september), är det relevant att 

presentera vad som karaktäriserar denna tidningstyp, i relation till en nyhets- och 

morgontidning. Enligt Strömbäck (2014) utgör ekonomisk och politisk rapportering ett stort 

fokus i nyhets- och morgontidningar. Nyhets- och kvällstidningar karaktäriseras istället av ett 
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innehåll som i större utsträckning berör ”brott, olyckor och katastrofer” (Ibid, s. 165). Detta 

benämns också som ”sensationsjournalistik”, på grund av att de använder oväntade 

händelser som ett underhållningssegment och beskriver dem på ett dramatiskt sätt 

(Gharsetti, 2004, s. 251). 

2.4 Nyhetsmediernas roll i Sverige  

Svenska nyhetsmedier har som uppgift att: informera om händelser och nyheter, låta olika 

personer kommentera nyheter, utföra granskning och bidra till att skapa dialog i samhället. 

De offentliga medierna har tydligare förväntningar på sig att uppfylla dessa uppgifter 

eftersom de finansieras av skattemedel, medan kommersiella och privatägda verksamheter är 

friare. De kommersiella medierna är ekonomiskt vinstberoende vilket innebär att deras 

publicering ofta är mer dramatisk för att locka publik (Andersson Odén & Asp, 2007).  

2.5  Nyhetsmediernas roll vid extraordinära händelser  

Vid extraordinära händelser har medierna en särskilt viktig roll eftersom nyhetsbehovet ökar 

stort hos deras publiker vid dessa tillfällen. Därmed blir medierna en viktig informationskälla 

vid rapporteringen av allvarliga händelser (Falkheimer et al. 2009; Falkheimer & Olsson, 

2015; Fearn-Banks, 2011; Ghersetti, 2011; Heath et al. 2009; Ulmer et al. 2007). Det är också 

ovanligt att medierna agerar granskande mot berörda verksamheter i den aktiva fasen av 

sådan rapportering eftersom fokus är på att rapportera om den specifika händelsen 

(Falkheimer et al. 2009). Samtidigt har medierna makten att framställa olika aktörer och 

händelser på ett positivt eller negativt sätt i rapporteringen, vilket påverkar publikens 

uppfattning av händelsen och den aktuella aktören som är inblandad (Fearn-Banks, 2011). 

 

I nästa kapitel går vi in djupare på nyhetsmediernas roll vid extraordinära händelser genom 

att presentera fler avhandlingar och litteratur som belyser ämnet. En direkt sammanfattning 

av deras resultat presenteras under avsnittet ”Dominerande forskningsresultat”. 
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3. Tidigare forskning 

I det här kapitlet presenteras tidigare forskning om journalistik – med fokus på 

medierapportering vid extraordinära händelser. Aktuell och relevant forskning inom fältet 

presenteras, inklusive återkommande teorier och metoder. Kapitlet avslutas med en 

presentation av studiens forskningslucka och en kort sammanfattning. 

3.1 Journalistikens framväxt 

Den tyska uppfinnaren Gutenberg introducerade boktryckarkonsten och tryckpressen som en 

samhällsrevolutionerande teknik under 1400-talet. För första gången blev det möjligt att 

trycka flera upplagor av böcker och skrifter. Därefter utvecklades tryckpressens 

användningsområde för journalistiska ändamål i form av nyhetspublikationer (Hadenius, 

Weibull & Wadbring, 2011). Tryckpressens etablering i flera nationer startade forskningen 

om journalistik under 1500-talet och utvecklades sedan i olika delar av Europa och i USA. 

Efter andra världskriget har forskningen blivit särskilt stor i USA, bland annat (Finer, 2005).  

 

Det går att uppfatta några förändringar inom den svenska forskningen som en följd av olika 

samhällsförändringar. Under 1800-talet var politiska aspekter i fokus, relationen mellan 

journalistik och politik, för att under 1900-talet skifta fokus till forskning om själva 

intervjuformen för journalistiken (Weibull, 2015). I samband med att de traditionella 

papperstidningarna i stor utsträckning byttes ut till internetbaserade nyhetstidningar har 

forskningen under slutet av 1900-talet och in på 2000-talet bytt fokus till journalistik i de 

nya internetbaserade medieformaten (Hadenius et al. 2011).  

 

Det journalistiska forskningsfältet fortsätter att växa. Sedan slutet av 1900-talet har flera 

journalistiska institutioner inrättats på lärosäten i stora delar av Sverige (Finer, 2005).  

3.2  Översikt om forskningsläget om journalistik  

Under 2000-talet är journalistikforskningen stor och aktuell i flera världsdelar. Fältets 

tyngdpunkt är i västvärlden (Örnebring & Nygren 2015; Wahl-Jorgensen & Hanitzsch, 2009).  

 

Det journalistiska fältet skiljer på snävare studier som undersöker journalistens 

arbetsprocess eller slutresultatet av den journalistiska produkten och bredare studier som 

istället undersöker medier- och journalistikens ideologiska aspekter i samhället. Under 

2000-talet är den snävare typen generellt sätt vanligare i Sverige och internationellt (Finer, 

2005).  
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3.3 Forskningsläget om mediernas rapportering vid extraordinära händelser 

I Europa fick forskningen om journalistik och mediernas rapportering vid extraordinära 

händelser, kriser och katastrofer ett större fokus än tidigare efter Estoniaolyckan 1994 

(Raittila, 1996). Sedan dess har forskningen fortsatt att växa internationellt i samband med 

flera oroligheter, framför allt terrordåd, under 2000-talet (Rane, Ewart & Martinkus, 2014; 

Falkheimer & Olsson, 2015; Ghersetti & Levin, 2002; Leth & Thurén, 2002). 

 

Kriskommunikationsforskningen (som tillhör organisationskommunikationsfältet) belyser 

delvis mediernas rapportering vid extraordinära händelser och kriser, men fokus är då från 

ett organisations- och kriskommunikationsperspektiv (Fearn-Banks, 2011; Falkheimer et al. 

2009; Coombs, 2015).  

 

I Sverige finns det en del forskning inom krisjournalistik som samlar forskning om 

mediernas rapportering vid extraordinära händelser, kriser och katastrofer (Jarlbro, 2004). 

Flera av studierna som nu kommer att presenteras är hämtade från detta fält. 

3.4 Relevanta studier 

Leth & Thurén (2002) använder en kvalitativ fallstudie för att studera hur svenska 

tidningsmedier rapporterade kring terrorattentatet i New York den 11 september 2001. De 

huvudsakliga frågeställningarna utgår från hur väl medierna informerade om terrordådet 

samt hur rapporteringen kring gärningsmännen såg ut. Studien är avgränsad till 

rapporteringen i medierna från dagen för attentatet och de två efterföljande veckorna. 

Resultatet visar att mediernas rapportering till en början var felaktig när det gällde 

rapporteringen om antalet dödsoffer, vilket också Fearn-Banks (2011) menar är vanligt vid 

det tidiga stadiet av mediernas rapportering av olika extraordinära händelser. 

 

Ghersetti & Levin (2002) har också studerat mediernas rapportering kring terrorattentatet 

den 11 september 2001. Studien undersöker flera svenska medier (TV, radio och framförallt 

tidningar) för att ta reda på hur mediernas rapportering framställer muslimer och islam i 

samband med terrordådet. För att ta reda på detta använder forskarna en kvantitativ 

förstudie/ innehållsanalys som innefattar tre delstudier. Delstudierna fokuserar på olika 

saker. Dels på rapporteringen kring terrorattentatet i svenska medier (TV, radio och 

tidningar) under första dygnet och dels på rapporteringen i två tidningar under den följande 

månaden, samt bild och text i de två tidningarna. Det sammanslagna resultatet visar att 

medierna förenklade bilden av muslimer samt polariserade muslimerna som folkgrupp i 

relation till västvärlden.  
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Raittila, Koljonen & Väliverronen (2010) har studerat mediernas rapportering vid två 

skolskjutningar i Finland under 2007 och 2008. Studien fokuserar på journalisternas 

praktiska och etiska agerande vid skolskjutningarna, men tar även upp relevant information 

om mediernas slutgiltiga rapportering. I studien används en kvalitativ historisk/ jämförande 

innehållsanalys för att analysera flertalet rapporteringar om händelsen i finska och 

internationella medier (tidningar, TV och radio). Studien utgår också från flera tidigare 

studier om skolskjutningarna som bland annat har använt kvalitativa intervjuer där 

journalister och publiker varit informanter. Det sammanslagna resultatet visar att mediernas 

rapportering var mer dramatisk och innehöll fler känslosamma uttryck från vittnen och offer 

vid skolskjutningen 2007 och mer konkret och saklig information vid skolskjutningen 2008. 

Det förklaras av att medierna fick stark kritik från allmänheten efter de agerat påträngande 

gentemot de drabbade och deras anhöriga vid skolskjutningen 2007.  

 

Falkheimer & Olsson (2015) har studerat mediernas rapportering vid terrordådet i Oslo, 

2011. Studien fokuserar på hur gärningsmannen framställdes i rapporteringen och vilka 

aktörer som fick komma till tals, samt den politiska diskussionen. Studien använder en 

kvantitativ innehållsanalys för att studera två stora nyhetstidningar i Norge, från dagen för 

dådet och de två efterföljande veckorna. Teorin som används är Framing theory. Resultatet 

visar att polisen fick störst utrymme i rapporteringen. Gärningsmannen presenterades också 

som individ och inte som terrorist eftersom hans politiska ståndpunkt inte fick lika mycket 

fokus som hans person. 

 

Majoriteten av dessa studier är empiriska och presenterar inte några konkreta teoretiska 

analysverktyg, men deras resultat är fortfarande relevanta för vår studie eftersom de belyser 

mediernas framställning av olika allvarliga händelser.  

 3.5 Dominerande forskningsperspektiv och forskningsfrågor 

Utifrån de relevanta studierna som presenterats kan vi se att forskningsfrågor framför allt 

riktar sig till texter i olika medier (Leth & Thurén, 2002; Ghersetti & Levin, 2002; Raittila et 

al. 2010; Falkheimer & Olsson, 2015). Det finns ett dominerande fokus på studier om 

mediernas rapportering av terrorattentat och frågeställningarna berör främst hur 

gärningsmän och religioner framställs i samband med dem (Falkheimer & Olsson, 2015; 

Ghersetti & Levin, 2002; Leth & Thurén, 2002).  

 

Generellt i Sverige, och till viss del även i Storbritannien, fokuserar studier på relationen 

mellan medier och statliga myndigheter vid extraordinära händelser. Dessa händelser är av 

samhällskaraktär (krig, bränder och naturrelaterade olyckor). Vanligtvis studeras då enskilda 
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fall, vilket förklaras av att olika myndigheter efterfrågat detta och studierna görs på uppdrag 

av dessa myndigheter. Frågeställningarna i studierna handlar ofta om vilket ansvar de olika 

aktörerna har vid dessa händelser (Jarlbro, 2004).   

3.6 Dominerande teorier och metoder 

Flera av de relevanta studierna som presenterats är, som tidigare nämnt, empiriska och 

definierar inte några teoretiska analysverktyg på ett tydligt sätt. Framing theory används 

däremot av Falkheimer & Olsson (2015) och Rane et al. (2014) som förklarar det som en 

traditionell teori inom fältet. Övrig forskning förklarar också medialisering (Strömbäck, 

2014; Larsson, 2005), medielogik (Bengtsson, 2001) och Agenda setting theory (Franklin, 

Hamer, Hanna, Kinsey & Richardson, 2005; Jarlbro, 2004) som återkommande teorier.  

 

Det används både kvalitativa och kvantitiva metoder. I Sverige är fallstudier en 

återkommande metod som vanligtvis kompletteras med kvalitativa gruppintervjuer med 

publiker (Jarlbro, 2004). Utifrån de relevanta studierna kan vi också se att kvantitativ 

innehållsanalys är en återkommande metod (Raittila et al. 2010; Ghersetti & Levin, 2002; 

Falkheimer & Olsson, 2015). 

3.7 Dominerande forskningsresultat 

Utifrån de presenterade studierna och övrig forskning (litteratur) finns flera återkommande 

resultat. Dessa resultat presenteras nedan: 

 

Brottsliga händelser toppar listan över vad läsarna är mest intresserade av, strax efter 

medicinska nyheter (Strömbäck, 2014; Finer, 2005).  Nyhetsintresset ökar också hos 

mediernas publiker vid extraordinära händelser (Fearn-Banks, 2011; Ghersetti, 2011; 

Falkheimer et al. 2009; Falkheimer & Olsson, 2015). Detta innebär att mediernas 

rapportering är störst under det aktiva stadiet av sådana händelser (Fearn-Banks, 2011; 

Falkheimer et al. 2009). När nyheten fortfarande är aktuell är det också lättare att påverka 

publikens uppfattningar (Falkheimer & Olsson, 2015).  

 

Mediernas granskande uppgift åsidosätts ibland vid rapportering av extraordinära händelser. 

Ett exempel på det är att elitaktörer får större utrymme än okända medborgare när det 

handlar om att informera och kommentera händelserna (Jarlbro, 2004). Falkheimer & 

Olsson (2015) förklarar att polisen, som elitaktör, fick störst utrymme i rapporteringen om 

terrorattentatet i Oslo 2011 (2015). 

Mediernas rapportering av extraordinära händelser följer ett mönster. I början innehåller 

rapporteringen ofta faktafel om offer och gärningsmän, sedan blir den mer detaljerad och 
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analyserande. Slutligen blir rapporteringen utvärderande och kritiserande gentemot 

organisationen eller aktören som kopplas ihop med händelsen (Fearn-Banks, 2011). Leth & 

Thuréns studie (2002) förklarar att medierapporteringen gällande antal dödsoffer vid 

terrorattentatet i New York 2001 var felaktig till en början. Mediernas rapportering följer 

också en övergripande medielogik av dramaturgi och personifiering i framställningen av 

extraordinära händelser (Strömbäck, 2009; Ghersetti & Levin, 2002; Jarlbro, 2004). 

Personifiering är vanligt inom kommersiella medier och särskilt kvällstidningar (Strömbäck, 

2009). 

3.8 Forskningslucka 

Utifrån forskningen som nu har presenterats kan vi se att det saknas svenska studier som 

undersöker hur kommersiella verksamheter framställs i mediernas rapportering i samband 

med extraordinära händelser. Vår studie vill därför fylla denna forskningslucka. Knivdådet på 

Ikea är också en aktuell händelse som utgör en tydlig forskningslucka eftersom den aldrig 

tidigare har undersökts utifrån ett journalistiskt perspektiv.  

3.9 Sammanfattning 

Det journalistiska forskningsfältet är stort i Sverige och internationellt (Karlsson & 

Strömbäck, 2015). Forskningen om mediernas rapportering av extraordinära händelser är 

också aktuell i flera länder. Återkommande för denna typ av forskning är fokuset på 

terrorattentat och hur gärningsmän och religioner framställs (Falkheimer & Olsson, 2015; 

Rane et al. 2014; Ghersetti & Levin, 2002; Leth & Thurén, 2002). Specifikt för svensk 

forskning är att samhällsrelaterade olyckor ofta används som studieobjekt för att undersöka 

relationen mellan medier och myndigheter vid dessa händelser (Jarlbro, 2004).  

 

Viss relevant forskning om medierapportering vid extraordinära händelser kan också hämtas 

från forskning om kriskommunikation (Fearn-Banks, 2011; Falkheimer et al. 2009).  
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4. Teoretiskt ramverk 

I det här kapitlet förklaras studiens teoretiska ramverk och hur de kommer att användas i 

denna studie. Teorierna som presenteras är: nyhetsvärdering och medielogikens 

dramaturgi. 

4.1 Nyhetsvärdering 

Begreppet nyhetsvärdering dök upp första gången 1924. Den amerikanske journalisten 

Walter Lippman förklarade då nyhetsvärdering som en del av en process där journalister 

prioriterar och rapporterar om händelser som sannolikt intresserar publiken (Hadenius et al. 

2011). När journalisterna nyhetsvärderar olika händelser sållas flera händelser bort och 

slutligen görs ett nyhetsurval baserat på nyhetsvärderingen av olika händelser. Det sker 

således en gatekeepingprocess i samband med nyhetsvärderingsprocessen redan hos 

nyhetsbyråerna fram till att den slutgiltiga nyhetsartikeln publiceras av journalisterna 

(Strömbäck, 2009). Om en nyhet kan framkalla känslor och skapa igenkänning hos publiken 

är den intressant att rapportera om. Publiken ska presenteras för något de kan associera sig 

med. Detta förklarar att en del nyheter får mer utrymme än andra i medierna (Hadenius et al. 

2011).  

 

Teorin om nyhetsvärdering myntades i Norge i mitten av 1960-talet av fredsforskarna Johan 

Galtung och Mari Holmboe Ruge. De förklarade att journalistiken utgår från olika faktorer 

för att avgöra hur intressant en nyhet är att rapportera om (Galtung & Holmboe Ruge, 1965). 

Hvitfelt (1985) har därefter, som en av flera journalistiska forskare, utvecklat teorin och de 

olika kriterierna som en händelse bör uppfylla för att den ska vara intressant att rapportera 

om. Hvitfelt (1985) menar att ju fler av dessa kriterier som en nyhet uppfyller, desto troligare 

är det att den prioriteras framför andra nyheter eftersom den då anses vara intressant för 

publiken. Vi är medvetna om att Hvitfelts (1985) definition baseras på nyhetsvärdering av 

händelser som lyfts fram på förstasidan i traditionella nyhetstidningar. Vi är också medvetna 

om att Hvitfelts (1985) definition har några år på nacken och att mycket har hänt i 

medielandskapet sedan dess, men bland annat Strömbäck (2014) använder Hvitfelts (1985) 

definition för aktuella nyhetsvärderingsbedömningar inom journalistiken. Strömbäck (2014) 

menar också att de flesta nyhetsvärderingsteorier påminner om varandra, vilket vi också 

hävdar. Mot denna bakgrund väljer vi därför att utgå från Hvitfelts (1985) traditionella 

definition av teorin. Hvitfelt (1985) presenterar följande kriterier som en händelse bör 

uppfylla för att den ska anses ha högt nyhetsvärde och därmed presenteras i medierna: 
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SAKOMRÅDE Händelsen berör traditionella och medialt prioriterade 

sakområden som bevakas intensivt. Dessa områden är: 

politik, ekonomi, brottsligheter och/ eller olycksfall.  

NÄRA 

 

Händelsen är nära tidsmässigt, geografiskt och/eller 

kulturellt. Händelsen är aktuell och har skett inom ett kort 

geografiskt avstånd, till exempel lokalt eller regionalt. En 

händelse som är nära publiken kulturellt har likheter till 

deras språk, historia, politik och/ eller ekonomi. 

OVÄNTAD  Händelsen är oväntad, chockerande och avviker från 

vardagliga normer. 

ELITPERSON Händelsen berör elitperson/ er. Kända personer med makt 

kopplas ihop med händelsen. 

ENKEL Händelsen är enkel att beskriva. Händelsen har ett tydligt 

händelseförlopp, innehåller max två parter och/ eller temat 

berör endast ett ämne. 

RELEVANT Händelsen är relevant för en stor del av publiken. Ett stort 

antal personer inom ett område är drabbade, livssituationer 

är hotade och/ eller konsekvenserna är långvariga. 

BEGRÄNSAD Händelsen pågår under en begränsad period och är 

delaktig inom ett ämne. Händelsen är unik och kortvarig. 

NEGATIV 

 

Händelsen innefattar negativa aspekter och kopplas ihop 

med faror, brottslighet och/ eller skador. 

Tablå 4.1. Nyhetsvärderingsteori (Hvitfeldt, 1985). 

 

Hvitfelt (1985) förklarar att nyhetsvärderingsteorin delvis kan användas för att undersöka 

den journalistiska processen vid valet av nyheter, eller för att undersöka slutresultatet av den 

journalistiska produkten. Det är det senare användningsområdet som är aktuellt för vår 

studie. Nyhetsvärderingsteorin kommer användas för att beskriva hur mediernas följer 

nyhetskriterierna vid rapporteringen om knivdådet på Ikea. 

4.2 Medielogikens dramaturgi 

Sociologerna Altheide och Snow introducerade medielogik för första gången i USA i slutet av 

1970-talet. Medielogiken härstammar från etnometodologin (läran om social interaktion) 

som utvecklats från de vetenskapsteoretiska begreppen fenomenologi och symbolisk 

interaktion (Altheide & Snow, 1979). Utifrån detta definieras medielogik på följande sätt: 

 

In general terms, media logic consists of a form of communication; the process through which 

media presents and transmit information. Elements of this form include the various media and the 

formats used by these media. Format consists, in part, of how material is organized, the style which 

it is presented, the focus or emphasis on particular characteristics of behavior, and the grammar of 

media communication. Format becomes a framework or a perspective that is used to present as well 

as interpret phenomena. (Altheide & Snows, 1979, s. 9) 
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Teorin har utvecklats efter Altheide & Snows (1979) etablering och används nu av flera 

forskare som presenterar olika definitioner av medielogik. Bengtsson (2001) menar att 

medielogik handlar om att journalister ska utforma nyheter i syfte att intressera publiker. Vår 

studie utgår från Strömbäcks (1998) liknande definition eftersom den fokuserar på 

uttryckssättet i mediernas rapportering, det vill säga medielogikens dramaturgi, vilket vi 

anser är mest relevant för vår studie eftersom vi undersöker hur Ikea och knivdådet 

framställs. Övriga definitioner fokuserar på andra komponenter av medielogik. Dessa 

komponenter är: mediernas format, som handlar om hur en händelse kan anpassas till ett 

specifikt medieformat (tidning, tv och radio till exempel), mediernas arbetsrutiner handlar 

om hur en nyhet hanteras i de redaktionella rutinerna och mediernas arbetsmetoder handlar 

om det specifika arbetssättet hos olika medier (Asp, 1990; Hadenius, Weibull & Wadbring 

2008). Eftersom vår studie undersöker det journalistiska slutresultatet i form av 

nyhetsartiklar anser vi att medielogikens dramaturgi är mest användbar som teori. De övriga 

komponenterna tror vi besvaras bättre genom en kvalitativ intervju med journalister. 

Strömbäck (1998; 2009) förklarar att medielogikens dramaturgi avser att väcka intresse hos 

publiken. Utifrån detta tillämpas olika berättartekniker i mediernas rapportering. Dessa 

berättartekniker förklaras på följande sätt:  

 

TILLSPETSNING Innehållet är formulerat på ett lättläst och kortfattat sätt för 

att fånga läsarnas uppmärksamhet. 

FÖRENKLING Stort/ komplicerat innehåll är förenklat utifrån 

förutsättningarna för mediets format och för att nå en bred 

publik. 

POLARISERING Innehållet är vinklat och det finns kontraster i innehållet för 

att skapa intresse hos läsarna. 

INTENSIFIERING Innehållet har dramatiska formuleringar och ordval för att 

locka läsare. 

KONKRETISERING Information konkretiseras för att skapa förståelse hos 

läsarna. 

PERSONIFIERING Berörda människor syns i rapporteringen för att ge läsarna 

en möjlighet till att identifiera sig. 

STEREOTYPISERING Människor generaliseras som stereotyper för att tillskriva 

dem egenskaper. 

Tablå 4.2. Medielogikensdramaturgi (Strömbäck, 1998). 

Kritik som har framförts mot teorin är att vissa berättartekniker är svåra att undersöka. 

Förenkling är till exempel en nödvändighet inom journalistiken, oavsett medium och 

nyhetshändelse (Strömbäck, 2009). Därför använder vi endast de övriga berättarteknikerna. 

Teorin om medielogik kommer användas för att förklara hur Ikea som företag framställs i 

mediernas rapportering i samband med knivdådet och hur själva knivdådet framställs. 
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4.3  Motivering för valda teorier  

I kapitlet ”Tidigare forskning” med underrubriken ”Dominerande teorier och metoder” 

presenterade vi flera användbara teorier inom fältet. Vi är således medvetna om olika 

teoretiska alternativ. Strömbäcks (2014) rekommendation är dock att teorierna 

nyhetsvärdering och medielogik kompletterar varandra i studier som undersöker mediernas 

rapportering, eftersom de belyser olika delar. Vi delar Strömbäcks (2014) uppfattning och har 

därför valt dessa teorier.  
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5. Syfte och frågeställningar 

5.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att, utifrån ett journalistiskt perspektiv, undersöka hur 

kvällspressen rapporterade om knivdådet på Ikea och hur de framställde Ikea och knivdådet i 

rapporteringen. Eftersom det handlar om ett kommersiellt företag som är beroende av att 

konsumenter ska vilja handla hos dem, påverkas Ikea med största sannolikhet av hur 

medierna rapporterar om dem - speciellt i samband med ett våldsdåd. Enligt KIA-index (u.å.) 

var Aftonbladet och Expressen de mest lästa nyhetstidningarna i Sverige, på webben, under 

veckan för knivdådet. Därför är deras framställning av Ikea och knivdådet relevant att 

studera.  

 

Utifrån studiens syfte och teorier använder vi följande frågeställningar: 

1. Hur följer kvällspressen nyhetskriterierna i rapporteringen om knivdådet på Ikea? 

(Utifrån teorin om nyhetsvärdering) 

2. Hur framställs Ikea och knivdådet utifrån medielogikens dramaturgi? (Utifrån teorin 

om medielogikens dramaturgi) 

Frågeställningarna besvaras genom en kvalitativ innehållsanalys av Aftonbladets och 

Expressens nyhetsartiklar, på tidningarnas respektive webbplatser, som publicerades i 

samband med knivdådet. 

5.2 Vetenskaplig motivering av syfte 

Moderna studier om mediernas rapportering har ett dominerande fokus på terrorattentat 

som studieobjekt. Frågeställningarna om extraordinära händelser i dessa studier undersöker 

hur gärningsmän och religioner framställs i samband med terrorattentaten (Falkheimer & 

Olsson, 2015; Rane et al. 2014; Ghersetti & Levin, 2002; Leth & Thurén, 2002). Specifikt för 

det svenska forskningsfältet är det återkommande studieobjektet: extraordinära händelser av 

samhällskaraktär (krig, bränder och naturrelaterade olyckor). I dessa studier undersöker 

forskarna relationen mellan medier och myndigheter och frågeställningarna fokuserar på 

vilket ansvar de olika aktörerna har vid dessa händelser (Jarlbro, 2004).   

 

Utifrån detta kan vi se att det saknas svenska studier som undersöker hur kommersiella 

verksamheter framställs, utifrån ett journalistiskt perspektiv, i mediernas rapportering i 

samband med extraordinära händelser. Ikea representerar därmed den kommersiella 

verksamheten och knivdådet den extraordinära händelsen. Knivdådet på Ikea är också en 
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relativt aktuell och extraordinär händelse som utgör en tydlig forskningslucka, eftersom den 

aldrig tidigare har undersökts utifrån detta perspektiv. 
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6. Metod och material 

I det här kapitlet presenteras först studiens metodval och nyhetsartikelns form. Därefter 

förklaras material, urval och det faktiska genomförandet av studien. En sammanfattande 

motivering av metodvalet lyfts också fram och slutligen beskrivs studiens reliabilitet och 

validitet. 

6.1 Kvalitativ innehållsanalys 

Vi har valt att genomföra en kvalitativ innehållsanalys, som också går under definitionen 

textanalys. Det är en analysmetod inom medie- och kommunikationsvetenskapen som 

används för att studera olika delar av en medietext för att få fram förståelse för helheten 

(Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2012; Østbye, Knapskog, Helland & Larsen, 

2004). Den kvalitativa innehållsanalysen har utvecklats utifrån hermeneutiken och den 

hermeneutiska läran om tolkning av texter, därav metodens fokus på att studera textens 

delar för att få fram helheten (Østbye et al. 2004). Vi anser att det är viktigt att få fram 

helheten av nyhetsartiklarna som ska studeras, på ett noggrant sätt, för att besvara studiens 

syfte och frågeställningar. Därför har vi valt en kvalitativ innehållsanalys för att studera 

nyhetsvärderingen och mediedramaturgins framställning, i de nyhetsartiklar som utgör 

studieobjekten för denna studie. Utifrån valet av kvalitativ innehållsanalys och den 

hermeneutiska analysstrategin (förklaras närmre under nästa rubrik) har vi valt att studera 

rubrik, ingress, mellanrubriker och brödtext för att förstå helheten av hur kvällspressen följer 

de traditionella nyhetskriterierna i rapporteringen kring Ikea och knivdådet. Därefter 

använder vi samma analysstrategi för att se hur Ikea och knivdådet framställs i 

nyhetsartiklarna. 

 

Kvalitativa metoder rekommenderas särskilt för studier som vill få fram förståelse av olika 

medietexter, snarare än att kvantitativt mäta antalet medietexter inom en viss kategori 

(Esaiasson et al. 2012; Østbye et al. 2004). Eftersom den här studien inte har som syfte att 

undersöka hur frekvent kvällspressen har rapporterat om händelsen har vi valt att inte 

använda oss av en kvantitativ metod. Kvalitativa intervjuer har vi också valt bort, då studiens 

frågeställningar är riktade till ett textmaterial och inte respondenter. 
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6.2 Den hermeneutiska cirkeln 

 

Figur 6.1. Den hermeneutiska cirkeln. En svensk direktöversättning av Bruhn Jensen (2009, 

s. 37) från Alvesson & Sköldbergs (2000, s. 66) engelska illustration.  

 

Utifrån figuren ovan kan vi se att det sker deltolkningar under tolkningsprocessen. Dessa 

deltolkningar skapar den slutgiltiga förståelsen av en text. Dialogen som uppstår mellan 

texten och läsaren syftar till att vissa delar kan falla bort och läggas till under 

tolkningsprocessen. Utifrån cirkelns kärna kan vi se att textens delar och helhet hänger ihop 

och att människans förförståelse och tidigare erfarenheter påverkar tolkningsprocessen.  

För att dessa inslag inte ska bli negativt för studien är det därför viktigt att vara medveten om 

dem (Bruhn Jensen, 2009). Därför kommer vi resonera kring detta och lyfta fram vår 

förförståelse till knivdådet i relation till resultatet, i kapitlet ”Slutdiskussion”. 

Med hermeneutisk analysstrategi syftar forskningen till att tolkningen av medietexter skapar 

förståelse utifrån den hermeneutiska cirkeln. Den hermeneutiska cirkeln förklarar att texter 

måste undersökas och tolkas i olika delar för att helheten ska kunna förstås. Delarna och 

helheten är således beroende av varandra för att förståelse ska uppnås (Bruhn Jensen, 2009; 

Kjørup, 2009). I denna studie studeras och analyseras därför de olika delarna i 

nyhetsartiklarna. 

6.3 Nyhetsartikelns form 

En nyhetsartikel består av: rubrik, ingress och brödtext. Även bilder med förklarande 

bildtexter förekommer vanligtvis, som ett komplement till texten. Rubriken inleder 

nyhetsartikeln och ska få läsarna att bli nyfikna på att läsa resten av texten. Ingressen 

presenteras därefter och har som uppgift att sammanfatta nyhetsartikelns fullständiga 

innehåll på ett övergripande sätt. Läsarna ska förstå vad nyhetsartikeln handlar om enbart 

genom att läsa rubriken och ingressen. Den beskrivande texten som följer efter dessa delar 

kallas brödtext. Brödtexten är beskrivande och förklarar ofta händelseförlopp i kronologisk 
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ordning. Detaljer framkommer i brödtexten som inte lyfts fram i de övriga delarna. På detta 

sätt arbetar journalister för att forma nyhetsartiklar (Larsson, 2001). Larsson (2001) nämner 

dock inte mellanrubriker, vilket förekommer i nyhetsartiklarna som utgör studieobjekten för 

denna studie. Mellanrubriker sammanfattar vad olika avsnitt i brödtexten handlar om 

(Mediekompass, u.å.). Därför har vi även studerat mellanrubriker, men som en del av 

brödtexten eftersom flera av mellanrubrikerna är för abstrakta för att enskilt analyseras (se 

till exempel Hellberg, Lennander, Malmgren, Nilsson & Reinholdsson, 2015, 10 augusti och 

Nilsson, 2015, 11 augusti). Utifrån dessa delar kommer vi studera hur nyhetsartiklarna följer 

nyhetskriterierna i rapporteringen kring Ikea och knivdådet, samt framställer Ikea och 

knivdådet. Bilder och bildtexter kommer dock inte att analyseras (motiveras i avsnittet 

”Strategiskt urval och avgränsning”). 

6.4 Material 

Våra studieobjekt är åtta stycken nyhetsartiklar från nyhets- och kvällstidningarna 

Aftonbladet och Expressens webbplatser, fyra från Aftonbladet och fyra från Expressen. 

Samtliga nyhetsartiklar berör knivdådet på Ikea Västerås (Aschberg, Eriksson, Granlund, 

Rogberg & Wiman, 2015, 10 augusti; Granlund & Malm, 2015, 10 augusti; Rogberg, 2015a, 11 

augusti; Rogberg, 2015b, 11 augusti; Hellberg, Lennander, Lundberg, Malmgren & 

Reinholdsson, 2015a, 10 augusti; Hellberg, Lennander, Malmgren, Nilsson & Reinholdsson, 

2015b, 10 augusti; Nilsson, 2015, 11 augusti; Johansson, 2015, 11 augusti). Vi har undersökt 

rubrik, ingress och brödtext (inklusive mellanrubriker) i nyhetsartiklarna för att få fram en 

helhetsbild av rapporteringen. Bilder eller tv-klipp i dessa nyhetsartiklar kommer dock inte 

studeras, eftersom vi är tvungna att avgränsa materialet för utrymmet av denna studie. Vi har 

därmed valt att prioritera textmaterial framför bilder och rörligt material, eftersom det är 

mer relevant för vår studie som fokuserar på nyhetsrapportering i textform.  

6.5 Strategiskt urval och avgränsning 

Ett strategiskt urval handlar om att medvetet välja ut specifika studieobjekt istället för att 

göra ett slumpmässigt urval (Østbye et al. 2004). Vi anser att det är mest relevant för vår 

studie att använda nyhetstidningar som en stor del av den svenska befolkningen tagit del av 

under veckan för knivdådet och därför har vi gjort ett strategiskt urval och använt de två mest 

besökta webbtidningarna under den här perioden (vecka 33, 2015). Enligt KIA-index (u.å.) 

var det Expressen och Aftonbladet.  

 

Falkheimer & Olsson (2015) förklarar att det rapporteras mest intensivt när en nyhet är 

högaktuell och det är också i början av rapporteringen som publikens uppfattningar om en 

händelse skapas. Därför har vi gjort ytterligare ett strategiskt urval och en avgränsning av 
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material och valt ut nyhetsartiklar om knivdådet på Ikea som har publicerats den 10 augusti, 

2015 (dagen för dådet) och den 11 augusti, 2015. Under dessa datum har det publicerats åtta 

artiklar på Expressens webbplats och åtta artiklar på Aftonbladets webbplats (Expressen, 

u.å.; Aftonbladet, u.å.). Vi har valt ut fyra av dessa nyhetsartiklar, från respektive tidning, 

som har ett tydligt fokus på Ikea och knivdådet. Vi kan också se att rapporteringen efter den 

11 augusti utvecklades till andra områden som flyktingpolitik och bränder på 

flyktingförläggningar, eftersom gärningsmannen var folkbokförd på en flyktingförläggning 

(se till exempel Holmqvist & Svensson, 2015, 13 augusti; Emanuelsson & Lundberg 

Andersson, 2015, 15 augusti). Dessa nyhetsartiklar har lämnat fokus på knivdådet och Ikea 

och utvecklats till andra nyheter och händelser. Av den anledningen är de inte lika relevanta 

som de nyhetsartiklar som vi har valt ut och som endast rapporterar om Ikea och knivdådet.  

Strategiska urval kan kritiseras eftersom de inte representerar allt material som finns 

tillgängligt inom det område som studien berör (Esaiasson et al. 2012). För vår del innebär 

det att bilder, bildtexter och tv-klipp i de utvalda nyhetsartiklarna inte studeras. 

Debattartiklar och krönikor som berör Ikea och knivdådet har också prioriterats bort. Vi 

anser dock att det är en nödvändig avgränsning för att vår studie ska kunna upprätthålla en 

god kvalité och fokusera på texten i nyhetsartiklarna. Vi är medvetna om att vi därmed går 

miste om en del av kvällspressens rapportering, men vi tar fortfarande del av den genom 

nyhetsartiklarna. Vi anser också att Aftonbladet och Expressens nyhetsartiklar är passande 

att studera tillsammans, eftersom de båda är nyhets- och kvällstidningar och uttrycker sig på 

ett likvärdigt sätt. 

6.6 Metodtillämpning 

Syftet med denna studie är att utifrån ett journalistiskt perspektiv, undersöka hur 

kvällspressen rapporterade om knivdådet på Ikea och hur de framställde Ikea och knivdådet i 

rapporteringen. Utifrån syftet har två teoribaserade frågeställningar formulerats. Första 

frågan har utformats utifrån nyhetskriterierna (sakområde, nära, oväntad, relevant, 

begränsad, elitpersoner och negativ) i nyhetsvärderingsteorin och är formulerad på följande 

sätt: hur följer kvällspressen nyhetskriterierna i rapporteringen om knivdådet på Ikea?. 

Frågeställningen hjälper oss att uppfylla första delen av syftet, det vill säga att ”undersöka 

hur kvällspressen rapporterade om knivdådet”. Genom att konkret beskriva hur Aftonbladet 

och Expressen följer de åtta traditionella nyhetskriterierna vid rapporteringen om knivdådet 

på Ikea svarar vi på första frågan. Utifrån berättarteknikerna (tillspetsning, polarisering, 

intensifiering, konkretisering, personifiering och stereotypisering) i medielogikens 

dramaturgi har andra frågan formulerats på detta sätt: hur framställs Ikea och knivdådet 

utifrån medielogikens dramaturgi?. Frågeställningen besvarar sista delen av syftet ”hur de 

[kvällspressen] framställde Ikea och knivdådet i rapporteringen”. Med hjälp av de sex 
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berättarteknikerna (enkelhet som utgör den sjunde berättartekniken valdes bort efter 

Strömbäcks (2009) rekommendation) i medielogikens dramaturgi undersöker vi hur Ikea 

och knivdådet framställdes i rapporteringen och svarar därmed på andra frågan. Tanken 

bakom denna utformning är att skapa en tydlig koppling mellan syfte, teorier och 

frågeställningar. 

 

Analysarbetet gick till på följande sätt: först använde vi statistikfunktionen KIA-Index för att 

välja ut de två största nyhetstidningarna, på webben, i Sverige under veckan för knivdådet 

(vecka 33, år 2015), vilket resulterade i Aftonbladet och Expressen. Därefter sökte vi på ordet 

”Ikea” på tidningarnas respektive webbplatser. Utifrån träffarna som dök upp plockade vi ut 

nyhetsartiklar som publicerats den 10 augusti, 2015 och den 11 augusti, 2015. Efter våra 

strategiska urval (förklarades i avsnittet ovan) resulterade det i åtta stycken nyhetsartiklar, 

fyra från Expressen och fyra från Aftonbladet, som tillsammans utgör studieobjekten för 

denna studie. När vi samlat in materialet utformade vi ett analysschema (se bilaga 1) utifrån 

nyhetskriterierna i nyhetsvärderingsteorin och berättarteknikerna i medielogikens 

dramaturgi. Vi konkretiserade därmed studiens frågeställningar i analysschemat genom att 

skapa en analysstruktur utifrån samtliga nyhetskriterium i nyhetsvärderingsteorin för att 

besvara första frågan och därefter varje berättarteknik i medielogikens dramaturgiska teori 

för att besvara andra frågan. Utifrån dessa detaljerade frågeställningar studerade vi 

nyhetsartiklarna var och en för sig. Först studerade vi rubriker, sedan ingresser, följt av 

brödtexter inklusive mellanrubriker, för att slutligen få fram en helhet av nyhetsartiklarnas 

rapportering. I analysen redovisas exempel från de olika nyhetsartiklarna. Därmed använde 

vi den hermeneutiska analysstrategin, som tidigare förklarats. Under analysprocessen har vi 

följt analysschemat för skapa tydliga riktlinjer för den beskrivande innehållsanalysen som 

har gjorts. Vi har också diskuterat oss fram till en gemensam tolkning av materialet, eftersom 

vi är två personer bakom denna studie. Under analysen gjorde vi också en symtomal läsning, 

vilket går ut på att studera textens ”underliggande eller dolda betydelser” (Østbye et al. 2004, 

s. 65). Det gjorde vi genom att först använda nyhetsvärderingsteorin för att förstå hur 

kvällspressen har följt nyhetskriterierna. Därefter använde vi medielogikens dramaturgi för 

att studera hur Ikea och knivdådet framställs genom teorins olika berättartekniker. Dessa 

teorier hjälpte oss att koppla nyhetsartiklarna till olika perspektiv som har kunnat ta fram 

underliggande betydelser i texten, det vill säga hur nyhetskriterier och berättartekniker har 

använts i rapporteringen. Slutligen gjorde vi en kort sammanställning av skillnader och 

likheter mellan Aftonbladet och Expressens rapportering om knivdådet på Ikea. 
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Utifrån tidigare forskning kan vissa generella slutsatser göras när kvalitativa metoder 

används (Esaiasson et al. 2012; Østbye et al. 2004). I kapitlet ”Slutdiskussion” har vi därför 

kopplat studiens resultat till tidigare presenterad forskning och dragit slutsatser utifrån det. 

6.7 Motivering av metodval 

I avsnittet ”Tidigare forskning” med underrubriken ”Dominerande teorier och metoder” 

presenterades återkommande metoder inom fältet. Vi är således medvetna om olika metoder.  

En kvalitativ innehållsanalys används dock, som tidigare nämnt, för att studera olika delar av 

en medietext för att få fram förståelse av helheten (Esaiasson et al. 2012; Østbye et al. 2004). 

Den utgår därmed från en hermeneutisk analysstrategi (Bruhn Jensen, 2009; Kjørup, 2009). 

Därför anser vi att en kvalitativ innehållsanalys lämpar sig för att studera rubrik, ingress, 

mellanrubrik och brödtext i olika nyhetsartiklar för att förstå helheten av hur kvällspressen 

rapporterade om knivdådet på Ikea samt hur Ikea och knivdådet framställdes i 

rapporteringen.  

6.8 Reliabilitet och validitet 

Begreppen reliabilitet och validitet förknippas främst med kvantitativa metoder, men de är 

även fruktbara i olika typer av empiriska studier inom kvalitativ forskning. Hög reliabilitet 

innebär att forskaren visar medvetenhet för olika val i processen och att materialet som 

används är tillförlitligt (Østbye et al. 2004). Hög validitet innebär att forskaren undersöker 

det som hen uppger att den ska undersöka (Østbye et al. 2004). För att studien ska kunna 

upprepas eller kontrolleras av en utomstående person är det viktigt att dessa 

forskningskriterier uppfylls (Esaiasson et al. 2012). För att denna studie ska uppfylla hög 

reliabilitet har vi därför tänkt på att genomgående motivera våra val och presentera källor till 

materialet som har använts. Vi har också tänkt på att använda litteratur eller annan forskning 

som genomgått peer-review, vilket innebär att forskare inom ämnet granskar den aktuella 

publikationen innan den publiceras, enligt Vetenskapsrådet (2011). De medie- och 

kommunikationsinriktade databaserna Ebescohost och Nordicom presenterar delvis 

forskning som har genomgått peer-review och utifrån det har vi funnit de relevanta studierna 

som presenteras i kapitlet ”Tidigare forskning”. 

 

I den beskrivande analysen har vi utgått från analysschemat och utifrån riktlinjerna som 

presenteras där har vi gett exempel på hur vi kommit fram till olika slutsatser, detta för att 

forskningsprocessen ska hanteras på ett noggrant sätt. För att uppfylla hög validitet 

undersöker vi det som studiens syfte säger och studerar till exempel inte andra aspekter i 

rapporteringen som inte nämns i syftet eller konkretiseras i frågeställningarna. Utöver det 
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nämner vi dock, kortfattat, vilka likheter och skillnader som presenterats i Aftonbladet och 

Expressens rapporteringar efter att undersökningen genomförts, eftersom de är två olika 

tidningar. Det bidrar till att presentera en sammanfattande helhetsbild av analysen. Däremot 

utgör det inte en egen frågeställning, eftersom det inte är syftet med denna studie. Även om 

ett sådant fokus också hade varit intressant att studera djupare hade det blivit för 

omfattande, utifrån ramarna för den här studien. 
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7. Analys/resultatredovisning 

Det här kapitlet inleds med en sammanfattning av de åtta nyhetsartiklarna från 

Aftonbladet och Expressen, som tillsammans utgör studieobjekten för den här analysen. 

Därefter presenteras studiens första frågeställning, utifrån nyhetsvärderingsteorin, med 

analys- och resultatredovisning under respektive nyhetskriterium. Exempel från rubriker, 

ingresser och brödtexter (inklusive mellanrubriker) från de olika nyhetsartiklarna lyfts 

fram. Sedan följer samma struktur för att besvara studiens andra frågeställning, utifrån 

respektive berättarteknik i medielogikens dramaturgi. Efter respektive frågeställning 

presenteras ett sammanfattande resultat utifrån analysen. Kapitlet avslutas med en kort 

sammanställning av skillnader och likheter mellan Aftonbladet och Expressens 

rapportering. 

7.1 Aftonbladet  

Nyhetsartiklarna 1-4 är hämtade från Aftonbladets webbplats. Nyhetsartiklarna är 

strukturerade efter deras publikationsdatum, med start den 10 augusti, 2015, fram till den 11 

augusti, 2015. 

7.1.1 Nyhetsartikel 1 

I nyhetsartikeln ”Två döda i knivattack på Ikea” förklaras det att ett knivdåd har ägt rum på 

Ikea i Västerås och att en familj på två personer har dödats i samband med det. Ytterligare en 

person uppges också vårdas på sjukhus och två personer beskrivs som anhållna för dådet. Det 

förklaras också att Ikea väljer att hålla stängt dagen efter dådet ”för att ta hand om sin 

personal”. Varuhuschefen beskriver händelsen såhär: ”Det här är det absolut värsta jag varit 

med om”. (Aschberg et. al, 2015, 10 augusti) 

7.1.2 Nyhetsartikel 2 

I nyhetsartikeln ”Vittnet: Det var tumult” lyfts olika vittnesutsagor fram, som på olika sätt 

beskriver knivdådet som kaosartat. Det framgår att ”folk kom springande och ingen förstod 

vad som hade hänt”. Sjukvårdspersonal och polis beskrivs ha varit på plats vid Ikea-

varuhuset kort efter dådet. Besökarna ombads också lämna varuhuset i samband med vad 

som beskrivs som ”det blodiga knivdådet” och ”den dödliga knivattacken på Ikea i Västerås”. 

(Granlund & Malm, 2015, 10 augusti) 

7.1.3 Nyhetsartikel 3 

I nyhetsartikeln ”Misstänkte 23-åringen förnekar brott” är fokus riktat mot de misstänkta 

gärningsmännen och offren för knivdådet. Det förklaras att gärningsmännen känner 

varandra sedan tidigare och att en av dem vårdas på sjukhus efter dådet. Den andra 
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misstänkta gärningsmännen ”förnekar anklagelserna”. Det framgår också att offren var en 

mamma och en son från Skellefteå. (Rogberg, 2015b, 11 augusti) 

7.1.4 Nyhetsartikel 4 

I nyhetsartikeln ”Ikea stoppar sin knivförsäljning” förklaras det att Ikea i Västerås slutar sälja 

knivar som en följd av knivdådet. Det beskrivs också hur Ikea har stängt av varuhuset dagen 

efter dådet och att de tagit in professionell hjälp (”präst, psykolog och företagshälsovård”) för 

att stötta berörda medarbetare. De misstänkta gärningsmännen beskrivs också som två 

asylsökande män som är 23 och 35 år gamla. Polisen beskriver knivdådet som ”en galen 

händelse”. (Rogberg, 2015a, 11 augusti) 

7.2 Expressen 

Nyhetsartiklarna 5-8 är hämtade från Expressens webbplats. Nyhetsartiklarna är 

strukturerade efter deras publikationsdatum, med start den 10 augusti, 2015, fram till den 11 

augusti, 2015. 

7.2.1 Nyhetsartikel 5 

Nyhetsartikeln ”Två dödade i en knivattack på Ikea” publicerades den 10 augusti, 2015 

(dagen för dådet), men har sedan uppdaterats löpande fram till den 11 augusti, 2015. Därför 

är nyhetsartikeln längre och mer innehållsrik än de övriga nyhetsartiklarna. Det framgår att 

en tidigare misstänkt 23-åring har friats från brottsmisstanke och att en 36-årig man har 

erkänt dådet. Den 36-åriga gärningsmannen hade tidigare samma dag fått besked om att han 

skulle utvisas från Sverige. Det framgår också att Ikea pausade deras verksamhet dagen efter 

dådet för att ta hand om medarbetarna och berörda kunder, som blev vittnen till 

dubbelmordet. Det beskrivs även hur Ikeas personal tänker på offren och deras anhöriga. För 

att visa respekt gentemot medarbetarna, förklarar varuhuschefen på Ikea i Västerås att de har 

tagit bort knivarna ur deras produktsortiment för tillfället. Det beskrivs också att Ikea har 

anordnat en minnesplats inne i varuhuset där allmänheten kan lämna sina kondoleanser. 

(Hellberg et. al, 2015a, 10 augusti) 

7.2.2 Nyhetsartikel 6  

Nyhetsartikeln ”Vittnet efter attacken: ”Man blir chockad” lyfter fram vittnen som på olika 

sätt har berörts av knivdådet. En make till en av de Ikea-anställda beskriver att hans fru/ 

Ikea-medarbetaren var ”chockad och ledsen” efter händelsen. Ett annat vittne beskriver hur 

hon såg ”en livlös kvinna ligga på golvet inne i varuhuset”. Det framgår också hur Ikeas 

kunder fick avbryta deras shopping- och restaurangbesök under knivdådet, då det blev ett 
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stort pådrag med polis- och ambulanspersonal i varuhuset. (Hellberg et. al, 2015b, 10 

augusti) 

7.2.3 Nyhetsartikel 7 

I nyhetsartikeln ”Hans syster var mitt i knivattacken på Ikea” presenteras reaktioner från en 

Ikea-medarbetare som bevittnade knivdådet, genom att Ikea-medarbetarens bror beskriver 

hennes upplevelse. Brodern förklarar att: ”Hon var väldigt ledsen och berättade om attacken. 

Hon hade hört skrik och sett blod inne på varuhuset”. Det framgår också att Ikea-

medarbetarens familj oroade sig för henne efter knivdådet, men att ”hon var oskadd men 

chockad efter händelsen”. (Nilsson, 2015, 11 augusti) 

7.2.4 Nyhetsartikel 8  

Nyhetsartikeln ”De samlas för att bearbeta sorgen” fokuserar på att Ikea har valt att stänga av 

varuhuset dagen efter knivdådet, för att ta hand om personalen som drabbats psykiskt av 

händelsen. Även här nämns det hur Ikea har anordnat en minnesplats inne i varuhuset dit 

människor är välkomna att skriva ner deras känslor och tankar kring händelsen. Människor 

på plats vid Ikea i Västerås beskriver att de är ”chockade” och att de uppfattar händelsen som 

”ett riktigt vansinnesdåd”. (Johansson, 2015, 11 augusti) 
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7.3 Frågeställning 1: hur följer kvällspressen nyhetskriterierna i rapporteringen om 

Ikea och knivdådet? 

Följande åtta nyhetskriterier i nyhetsvärderingsteorin ska användas för att besvara 

frågeställningen: 

 Sakområde 

 Nära 

 Oväntad 

 Elitperson  

 Enkel 

 Relevant 

 Begränsad 

 Negativ 

 

Elitpersoner används inte i någon av de åtta artiklarna. Därför presenteras inte 

nyhetskriteriet om elitpersoner. 

7.3.1 Sakområde 

Sakområde syftar till att en händelse berör traditionella och medialt prioriterade 

ämnesområden som bevakas intensivt. Dessa områden är: politik, ekonomi, brottsligheter 

och/ eller olycksfall (Hvitfelt, 1985). I nyhetsartikel 1 från Aftonbladet och nyhetsartikel 5 

från Expressen berörs sakområdet brottslighet i rubriken, eftersom två personer uppges blivit 

dödade under en knivattack på Ikea. Att två personer har dödats under ett knivdåd på Ikea, 

och att händelsen därmed berör brottslighet, förklaras också i ingressen i nyhetsartikel 3 från 

Aftonbladet och nyhetsartikel 6 och 8 från Expressen. Det framgår också att ”minst ett av 

offren höggs ihjäl nära en nödutgång” i brödtexten i nyhetsartikel 2 från Aftonbladet. 

Sakområdet brottslighet kopplas därmed ihop med händelsen i rubriker, ingresser och 

brödtexter (inklusive mellanrubriker) i nyhetsartiklarna.  

7.3.2 Nära  

En händelse som är nära syftar till tidsmässig, geografisk och/eller kulturell närhet. 

Händelsen är aktuell och har skett inom ett kort geografiskt avstånd, till exempel lokalt eller 

regionalt. En händelse som är nära publiken kulturellt har likheter till deras språk, historia, 

politik och/ eller ekonomi (Hvitfelt, 1985). Rubrikerna i nyhetsartikel 1 från Aftonbladet och 

nyhetsartikel 5 och 7 från Expressen, förklarar att det har skett ett knivdåd på Ikea. Eftersom 

Ikea nämns i kontexten är händelsen nära publiken kulturellt, med tanke på att Ikea är en del 
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av svensk konsumtionshistoria. Ingresserna i nyhetsartikel 1 från Aftonbladet och 

nyhetsartikel 6 från Expressen, förklarar att knivdådet har ägt rum ”på Ikea i Västerås”, 

därmed är händelsen geografiskt nära för publiken eftersom den har utspelat sig i Sverige. 

Brödtexten i nyhetsartikel 4 från Aftonbladet berör knivdådets tidsmässiga närhet, då det 

framgår att IKEA i Västerås har beslutat att sluta sälja knivar, omgående, på grund av 

knivdådet som ägde rum dagen innan. I brödtexten, i nyhetsartikel 5 från Expressen, 

förklaras det också att händelsen har skett samma dag som artikeln publicerades och därmed 

är händelsen högaktuell. Tidsmässig, geografisk och kulturell närhet berörs därmed i 

rubriker, ingresser och brödtexter i nyhetsartiklarna. 

7.3.3 Oväntad 

En oväntad händelse definierar händelser som är chockerande och som avviker från 

vardagliga normer (Hvitfelt, 1985). Rubrikerna i nyhetsartikel 1 från Aftonbladet och 

nyhetsartikel 5 från Expressen förklarar att det har skett ”en knivattack på Ikea” där 

människor har dödats. Händelsen beskrivs därmed som chockerande, eftersom knivdåd med 

dödlig utgång på Ikea inte förekommer vanligtvis. I ingressen i nyhetsartikel 6 från 

Expressen beskriver också hur flera vittnen är ”chockade över vad som hänt”. Ingressen i 

nyhetsartikel 3 från Aftonbladet förklarar händelsen som oväntad och chockerande, eftersom 

en mamma ”och hennes son” mördades genom en attack. I brödtexten i nyhetsartikel 7 från 

Expressen uppges en Ikea-medarbetare också ha ”hört skrik och sett blod inne på varuhuset”, 

vilket gör händelsen chockerande. Knivdådet beskrivs därmed som oväntad i rubriker, 

ingresser och brödtexter i nyhetsartiklarna. 

7.3.4 Enkel  

En enkel händelse definieras av att den har ett tydligt händelseförlopp, innehåller max två 

parter och/ eller temat berör endast ett ämne (Hvitfelt, 1985). I rubrikerna i nyhetsartikel 1 

från Aftonbladet och nyhetsartikel 5 och 7 från Expressen, definieras knivdådet som enkelt, 

eftersom händelsen berör knivdådet på Ikea som ett ämne. I rubrikerna i nyhetsartikel 2 från 

Aftonbladet: ”Vittnet: Det var tumult” och nyhetsartikel 8 från Expressen: ”De samlas för att 

bearbeta sorgen”, är det däremot inte lika tydligt att knivdådet utgör temat, då rubrikerna är 

abstrakt formulerade. Det framgår först i nyhetsartiklarnas ingresser och brödtexter att det 

handlar om knivdådet. Ingressen i nyhetsartikel 8 från Expressen förklarar, till exempel, att 

”sorgen” är en följd av knivdådet som har skett på Ikea. Det innebär att ”knivdåd” blir det 

centrala temat och sorgen en koppling till temat. I nyhetsartikel 3 från Aftonbladet 

presenterar ingressen ett tydligt händelseförlopp, då det förklaras att två personer har blivit 

”mördade” på ”Ikea i Västerås”, av två misstänkta gärningsmän. Knivdådet är temat för 

händelsen och de två parterna utgörs av gärningsmännen och offren, vilket beskriver 
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händelsen som enkel. Även i nyhetsartikel 6 från Expressen, utgör knivdådet enda ämnet i 

brödtexten och händelseförloppet kring dådet förklaras tydligt genom vittnesuppgifter. 

Vittnen förklarar att den knivhuggna kvinnan låg ”livlös” innan ambulansen kom till platsen 

och att polisen grep en misstänkt gärningsman kort efter dådet. Brödtexten i nyhetsartikel 4 

från Aftonbladet berör dock fler än två parter som indirekt har drabbats av händelsen, bland 

annat närliggande butiker till Ikea-varuhuset. Men likt ingressen i nyhetsartikel 4, utgör 

knivdådet på Ikea enda temat i brödtexten och Ikeas avbrutna knivförsäljning presenteras 

som en följd av händelsen. Knivdådet definieras som enkel i rubriker (dock inte samtliga 

rubriker, vilket har förklarats ovan), ingresser och brödtexter (inklusive mellanrubriker) i 

nyhetsartiklarna. 

7.3.5 Relevant 

En relevant händelse innebär att ett stort antal personer inom ett område är drabbade, 

livssituationer är hotade och/ eller konsekvenserna är långvariga. Därmed är händelsen 

relevant för en stor del av publiken (Hvitfelt, 1985). I nyhetsartikel 1 från Aftonbladet och 

nyhetsartikel 5 från Expressen visar händelsen tydlig relevans i rubrikerna, eftersom de 

förklarar att det har skett ett knivdåd på Ikea där två personer har dödats. Livssituationer har 

uppenbarligen varit hotade under dådet, vilket gör händelsen relevant. Däremot kan flera av 

rubrikerna i övriga nyhetsartiklar uppfattas som abstrakta. Exempel på det är rubriken i 

nyhetsartikel 2 från Aftonbladet: ”Vittnet: Det var tumult” och nyhetsartikel 6 från Expressen 

”Vittnet efter attacken: ”Man blir chockad”. I dessa rubriker är det inte tydligt att händelsen 

är relevant, eftersom det inte konkretiseras att de syftar till det specifika knivdådet på Ikea. 

Ingresserna i nyhetsartikel 3 från Aftonbladet och nyhetsartikel 6 från Expressen, förklarar 

dock att två personer har dödats under knivdådet och att en tredje person har fått allvarliga 

skador. Livssituationer har därmed varit hotade i samband med händelsen och en 

livssituation är fortfarande hotad. Händelsen beskrivs därmed som relevant. I brödtexten i 

nyhetsartikel 1 från Aftonbladet, uppger Ikea att de ska hålla stängt nästkommande dag för 

att ta hand om sin personal. Flera personer har därmed drabbats psykiskt av händelsen, 

utöver de fysiskt drabbade offren. Att knivdådet har påverkat fler människor än offren 

framgår också i brödtexten i nyhetsartikel 6, från Expressen. Där lyfts chock- och 

obehagskänslorna hos olika människor fram, vilket innebär att flera personer har drabbats 

känslomässigt av händelsen. Knivdådet beskrivs som relevant i nyhetsartiklarnas rubriker 

(med undantag för en del rubriker, vilket har förklarats), ingresser och brödtexter (inklusive 

mellanrubriker). 
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7.3.6 Begränsad 

En händelse som är begränsad förklaras av att den pågår under en begränsad period och är 

delaktig inom ett ämne. Händelsen är unik och kortvarig (Hvitfelt, 1985). Rubrikerna i 

nyhetsartikel 1 från Aftonbladet och nyhetsartikel 5, 6 och 7 från Expressen innehåller ordet 

”knivattack”. Eftersom händelsen beskrivs som en attack, signalerar det att händelsen är 

kortvarig. Ingresserna i nyhetsartikel 1 och 4 från Aftonbladet och nyhetsartikel 5 och 8 från 

Expressen beskrivs knivdådet som särskilt unikt, eftersom de förklarar att en mamma och 

hennes son dödades på Ikea. Att en familj har mördats på Ikea gör händelsen unik, eftersom 

företaget inte förknippas med våldsdåd i normala fall. I brödtexten i nyhetsartikel 2 från 

Aftonbladet, beskrivs händelsen som ett ”vansinnesdåd” och det förklaras också ”att en 

person låg livlös inne på bestickavdelningen”, på Ikea-varuhuset. Brödtexten i nyhetsartikel 5 

från Expressen, presenterar också följande uttalande från varuhuschefen på Ikea Västerås: 

”En sådan här händelse är extremt ovanlig och polisen är mitt uppe i sin utredning”, vilket 

gör händelsen unik. Knivdådet beskrivs därmed som begränsad i nyhetsartiklarnas rubriker 

(med undantag för abstrakta rubriker, som har nämnts i tidigare avsnitt), ingresser och 

brödtexter (inklusive mellanrubriker). 

7.3.7 Negativ 

En negativ händelse innebär att den kopplas ihop med faror, brottslighet och/eller skador. 

Den innehåller därmed negativa aspekter (Hvitfelt, 1985). Eftersom en del av rubrikerna i 

nyhetsartiklarna innehåller abstrakta formuleringar som inte kopplas ihop med knivdådet på 

Ikea, kopplas dessa rubriker inte ihop den specifika händelsen med faror, brottslighet eller 

skador på ett tydligt sätt. Rubriken ”Hans syster var mitt i knivattacken på Ikea”, i 

nyhetsartikel 7 från Expressen, kopplar däremot ihop händelsen med faror, brottslighet och 

skador, eftersom det förklaras att ett knivdåd har skett på Ikea. Faran presenteras utifrån ett 

anhörigperspektiv i den specifika rubriken. I nyhetsartikel 5 från Expressen beskriver 

ingressen att offren ”knivmördades”, vilket kopplar ihop händelsen med skador, brottslighet 

och skador. Ingressen, i nyhetsartikel 1 från Aftonbladet, beskriver händelsen utifrån samma 

negativa aspekter, genom att två personer uppges ha bragts om livet i en knivattack. Faran 

dämpas dock i ingressen, eftersom de misstänkta gärningsmännen uppges vara anhållna och 

därmed utgör de inte längre något hot. Faror är dock fortfarande kopplat till händelsen, 

eftersom den beskrivs som: ”en ren vansinnesattack”. Brödtexten i nyhetsartikel 7 från 

Expressen, förklarar också att det var blod inne på Ikea och att människor har dött. 

Kopplingen till faror, brottslighet och skador blir tydlig även i brödtexten i nyhetsartikel 2 

från Aftonbladet. Brödtexten beskriver hur vittnen såg en person bli dödad genom flera 

knivhugg. Knivdådet beskrivs därmed som en negativ händelse i nyhetsartiklarna, särskilt i 

deras ingresser och brödtexter, men inte lika tydligt i alla rubriker. 
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7.4 Sammanfattning av frågeställning 1 

Hur följer kvällspressen nyhetskriterierna i rapporteringen om Ikea och knivdådet? 

Analysen av de åtta nyhetsartiklarna visar att Aftonbladet och Expressen följer sex av sju 

nyhetskriterier i rapportering av knivdådet på Ikea: sakområde, nära, oväntad, enkel, 

relevant, begränsad och negativ. Nyhetskriteriet om elitpersoner var dock inte aktuellt i 

någon av nyhetsartiklarna. Rapporteringen kring händelsen uppfyller minst en definition i 

varje nyhetskriterium, i rubrik, ingress och/ eller brödtext (inklusive mellanrubriker) i alla 

nyhetsartiklar. Aftonbladet och Expressens rapportering uppfyller därför samtliga 

nyhetskriterier, med undantag för elitpersoner. Det är dock tydligast i nyhetsartiklarnas 

ingresser och brödtexter, eftersom flera av rubrikerna inte konkretiserar att de syftar till det 

specifika knivdådet på Ikea. Nyhets- och kvällstidningarna rapporterade också om händelsen 

genom att fokusera på hur olika vittnen (inklusive Ikeas personal) upplevde knivdådet och 

hur Ikea agerade efter händelsen. 
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7.5 Frågeställning 2: hur framställs Ikea och knivdådet utifrån medielogikens 

dramaturgi? 

Följande sex berättartekniker i medielogikens dramaturgiska teori ska användas för att 

besvara frågeställningen: 

 Tillspetsning 

 Polarisering 

 Intensifiering 

 Konkretisering 

 Personifiering 

 Stereotypisering 

 

Berättartekniken förenkling är inte inkluderad i analysen efter Strömbäcks (2009) 

rekommendation. Se motivering för detta i metodkapitlet under avsnittet ”Medielogikens 

dramaturgi”. 

7.5.1 Tillspetsning 

Tillspetsning beskriver texter som har formulerats på ett lättläst och kortfattat sätt. Det 

används för att fånga läsarnas uppmärksamhet (Hvitfelt, 1985). Rubrikerna i nyhetsartikel 1 

från Aftonbladet (”Två döda i knivattack på Ikea”) och nyhetsartikel 5 från Expressen (”Två 

dödade i en knivattack på Ikea”), beskriver händelsen på ett kortfattat sätt genom att 6-7 ord 

används i rubrikerna. I rubrikerna framgår det att två personer har dödats och att händelsen 

har skett ”på Ikea”. Knivdådet framställs därför som allvarligt och Ikea framställs som 

platsen för händelsen, vilket ger företaget en negativ koppling. Rubriken i nyhetsartikel 7 från 

Expressen (”Hans syster var mitt i knivattacken på Ikea”), är också kortfattad och utgör 

endast en textrad. I rubriken framgår det att någons syster var närvarande under knivdådet 

på Ikea. Ur ett anhörigperspektiv framställs därför knivdådet som skrämmande och Ikea 

framställs som en farlig plats att vistas på i samband med knivdådet. Flera av rubrikerna i de 

undersökta nyhetsartiklarna konkretiserar dock inte att de syftar till knivdådet på Ikea, då 

knivdådet och Ikea inte nämns. Exempel på det är nyhetsartikel 2 från Aftonbladet (”Vittnet: 

Det var tumult”) och nyhetsartikel 3 från Aftonbladet (”Misstänkte 23-åringen förnekar 

brott”) och nyhetsartikel 8 från Expressen (”De samlas för att bearbeta sorgen”). Därför 

framställs inte Ikea och knivdådet på ett tydligt sätt i dessa rubriker.  
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Ingressen i nyhetsartikel 6 från Expressen, beskriver kortfattat (på fem rader) att det har 

skett en ”knivattack” med dödlig utgång på Ikea. På dessa fem rader framgår det också att 

”vittnen som befann sig på och i närheten av varuhuset är chockade över vad som hänt”. Ikea 

framställs därför som platsen för händelsen och knivdådet framställs som chockerande och 

ovanligt, eftersom det är sällsynt med mord på Ikea. Ett annat exempel på en kortfattad 

ingress presenteras i nyhetsartikel 4 från Aftonbladet. Genom endast tre meningar förklarar 

ingressen att Ikea i Västerås tar bort knivarna ur deras sortiment, som en följd av det dödliga 

knivdådet. Ikea framställs därmed som ansvarsfulla och empatiska. Knivdådet framställs som 

hotfullt och allvarligt, eftersom Ikea genomför detta beslut.  

Brödtexten i nyhetsartikel 2 från Aftonbladet, fokuserar på hur olika vittnen beskriver 

händelsen, vilket gör texten lättläst. En vittnesbeskrivning återges med följande ord: ”Först 

såg man hur det sprang in fler poliser från olika håll, många av dem med dragna vapen. Sen 

var det tumult, massor av besökare i köpcentrat sprang mot alla utgångar”. Händelsen 

beskrivs också som ”ett vansinnesdåd”. Ikea framställs som en farlig plats i samband med 

händelsen, samtidigt som Ikea framställs som att de inte hade kunnat förutse att ett våldsdåd 

skulle ske. Knivdådet framställs som skrämmande, oförutsägbart och chockartat. Brödtexten 

i nyhetsartikel 6 från Expressen, presenterar också flera vittnesutsagor efter varandra, som 

kortfattat förklarar att de upplevde händelsen som plötslig och oväntad. Eftersom de vittnen 

som presenteras upplevde händelsen på ett likvärdigt sätt följer brödtexten en röd tråd som 

gör texten lättläst. Ett vittne som var utanför varuhuset förklarar att: ”Ikea-personal sprang 

ut därifrån tillsammans med ambulanspersonal”. Ikea framställs därmed som oroliga och 

engagerade, eftersom de följde med sjukvårdspersonalen ut från varuhuset. Knivdådet 

framställs som skrämmande och oväntat. 

Utifrån tillspetsningen i nyhetsartiklarnas rubriker (med undantag för de abstrakta 

rubrikerna), ingresser och brödtexter framställs Ikea som en farlig plats under knivdådet, 

vilket ger företaget en otrygg och negativ koppling. Samtidigt framställs Ikea som att det inte 

hade kunnat förutse att ett sådant våldsdåd skulle ske, samt ansvarsfulla och empatiska 

genom deras agerande efter händelsen. Knivdådet framställs som chockerande, allvarligt och 

oförutsägbart. 

7.5.2 Polarisering  

Polarisering handlar om att texter är vinklade och att det finns kontraster i innehållet för att 

skapa intresse hos läsare (Hvitfelt, 1985). Flera av rubrikerna innehåller polariseringar, men 

som tidigare nämnt förklarar de inte att de syftar till det specifika knivdådet på Ikea. 

Exempel på polariserade rubriker där Ikea och knivdådet inte nämns och framställs är i 

nyhetsartikel 3 från Aftonbladet (”Misstänkte 23-åringen förnekar brott”) och nyhetsartikel 8 
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från Expressen (”De samlas för att bearbeta sorgen”). Rubriken i nyhetsartikel 3 vinklar 

händelsen utifrån ett gärningsmannaperspektiv, då den misstänkta gärningsmannen 

”förnekar” det ”brott” som hen står anklagad för. Rubriken i nyhetsartikel 8 är vinklad utifrån 

några människor som upplever sorg efter en oklar händelse. Ikea och knivdådet framställs 

dock inte på ett tydligt sätt i dessa rubriker. Framställningen av Ikea och knivdådet, genom 

polarisering, blir tydligare i rubrikerna i nyhetsartikel 1 från Aftonbladet (”Två döda i 

knivattack på Ikea”) och 5 från Expressen (”Två dödade i en knivattack på Ikea”). Dödandet 

blir en kontrast till Ikea, eftersom möbelkedjan vanligtvis inte kopplas ihop med mord. Ikea 

framställs därmed som en oväntad plats för ett dubbelmord och knivdådet framställs som 

ovanligt.  

Ingressen i nyhetsartikel 6 från Expressen, förklarar att vittnen är ”chockade” efter 

knivdådet. Det förklaras också ha skett ”mitt i shoppingsruschen på Ikea i Västerås”, vilket 

vinklar händelsen som oväntad eftersom människor var där för att handla. Därför framställs 

Ikea indirekt som ett offer för händelsen, eftersom formuleringen indikerar att företaget inte 

hade kunnat förutse ett knivdåd. Knivdådet framställs som oväntat och chockerande i 

samband med det. 

Brödtexterna i nyhetsartikel 4 från Aftonbladet och 5 från Expressen, förklarar att Ikea håller 

stängt dagen efter dådet för att ta hand om medarbetarna och att de får hjälp av, bland annat, 

psykologer för att bearbeta knivdådet. Det framgår också att Ikea har avbrutit deras 

knivförsäljning efter knivdådet för att visa hänsyn gentemot personalen. Händelsen vinklas 

också som ”en galen händelse” i nyhetsartikel 4 och som ett ”vansinnesdåd” i nyhetsartikel 5. 

Det skapas därmed en kontrast mellan Ikea och knivdådet, där Ikea vinklas som godhjärtade 

och knivdådet som ”en galen händelse”. Ikea framställs som empatiska och seriösa. Eftersom 

Ikeas personal också beskrivs må dåligt efter händelsen framställs Ikea även som ett offer. 

Knivdådet framställs som oförutsägbart och allvarligt. 

Utifrån polariseringen i nyhetsartiklarnas rubriker (med undantag för de abstrakta 

rubrikerna), ingresser och brödtexter framställs Ikea som en ovanlig plats för ett knivdåd och 

som ytterligare ett offer för händelsen. Knivdådet framställs som oförutsägbart. 
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7.5.3 Intensifiering 

Intensifiering beskriver texter som har dramatiska formuleringar och ordval. Det används för 

att locka läsare (Hvitfelt, 1985). Rubriken i nyhetsartikel 1 från Aftonbladet (”Två döda i 

knivattack på Ikea”) intensifierar händelsen genom det dramatiska ordvalet ”knivattack”. 

Samtidigt dramatiseras händelsen inte lika tydligt genom ordvalet ”döda”, där journalisterna 

istället kunde valt att använda ordet ”mördade”. Rubriken i nyhetsartikel 7 från Expressen 

(”Hans syster var mitt i knivattacken på Ikea”) är också dramatiskt formulerad, eftersom 

systern uppges ha varit ”mitt i knivattacken”. Rubrikerna framställer Ikea som en hotfull 

plats att vistas på vid tillfället. Knivdådet framställs som otäckt och allvarligt eftersom någon, 

eller några, har gått till attack med kniv.  

Ingressen i nyhetsartikel 2 från Aftonbladet, presenterar händelsen genom den dramatiska 

formuleringen: ”Många blev vittne till den dödliga knivattacken på Ikea i Västerås”. Det 

beskrivs också hur ”det var helt kaotiskt, folk kom springande och ingen förstod vad som 

hade hänt”. Ikea framställs därmed som en orolig plats under dådet och knivdådet framställs 

som chockerande och kaosartat. Ingressen i nyhetsartikel 4 från Aftonbladet presenterar 

också knivdådet på ett dramatiskt sätt. Ett exempel på det är följande formulering: ”En mor 

och en son mördades i varuhuset”. Ingressen förklarar också att varuhuschefen på Ikea i 

Västerås väljer att avbryta knivförsäljningen på grund av knivdådet. Därmed framställs Ikea 

som att de tar ansvar och visar respekt mot människor som upplever obehag som en följd av 

händelsen. Knivdådet framställs som oväntat och tragiskt eftersom en familj miste livet. 

I brödtexten i nyhetsartikel 4 från Aftonbladet och nyhetsartikel 8 från Expressen, beskriver 

varuhuschefen på Ikea i Västerås att personalen mår dåligt efter händelsen. Knivdådet 

beskrivs även som ett ”vansinnesdåd”. Ikea framställs därmed som ledsna och som ett offer 

för händelsen. Ikea framställs också som att de inte kunde anat att ett sådant våldsdåd kunde 

ske. Knivdådet framställs som otäckt och plötsligt.   

 

Utifrån intensifieringen i nyhetsartiklarnas rubriker (med undantag för de abstrakta 

rubrikerna), ingresser och brödtexter framställs Ikea som en hotfull plats under knivdådet, 

samtidigt som det tydligt framgår att företaget är ledsna och därmed kan betraktas som 

ytterligare ett offer för händelsen. Ikea framställs också som ansvarsfulla och respektfulla 

gentemot situationen och berörda människor. Knivdådet framställs som otäckt och oväntat.  
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7.5.4 Konkretisering 

Konkretisering handlar om att information har konkretiserats. Det används för att skapa 

förståelse hos läsarna (Hvitfelt, 1985). 4 av 8 nyhetsartiklar nämner inte ”Ikea” och 

”knivdådet”/ ”knivattacken” tillsammans i rubrikerna och därför konkretiseras inte 

händelsen på ett tydligt sätt. Händelsen konkretiseras dock i nyhetsartikel 1 från Aftonbladet 

(”Två döda i en knivattack på Ikea”) och nyhetsartikel 5 från Expressen (”Två dödade i en 

knivattack på Ikea”). Rubrikerna i dessa nyhetsartiklar konkretiserar ”knivattack” som 

dödsorsak och att händelsen har skett på Ikea. De konkretiserar däremot inte vilka de döda 

är eller om det skett inom Ikeas verksamhet i Sverige eller utomlands. Ikea framställs som en 

oväntad plats för ett dubbelmord, eftersom det normalt inte rapporteras om sådana våldsdåd 

på Ikea. Knivdådet framställs som obehagligt eftersom personer har dödats. 

 

Ingressen i nyhetsartikel 3 från Aftonbladet, förtydligar att en mamma och hennes son 

mördades under ”attacken” på Ikea. I nyhetsartikel 6 från Expressen konkretiseras det också 

att en knivattack har skett ”mitt i shoppingruschen på Ikea i Västerås”, vilket indikerar att 

händelsen är oväntad. Ikea framställs därmed som att de inte kunde ha förutsett ett sådant 

våldsdåd. Knivdådet framställs som chockerande, tragiskt och hänsynslöst. 

Brödtexten i nyhetsartikel 8 från Expressen, konkretiserar att personalen på Ikea i Västerås 

samlades dagen efter dådet ”för att hjälpa varandra genom det som hade hänt”. Det 

konkretiseras också att Ikea ordnat en minnesplats dit personal, kunder och andra 

människor kan lämna kondoleanser och visa omtanke gentemot de drabbade. Ikea framställs 

därmed som ledsna över det som hänt och empatiska mot medarbetarna och andra berörda 

människor. Knivdådet framställs som allvarligt och tragiskt. 

Utifrån konkretiseringen i nyhetsartiklarnas rubriker (med undantag för de abstrakta 

rubrikerna), ingresser och brödtexter framställs Ikea som en oväntad plats för ett 

dubbelmord och som att företaget inte hade kunnat förutse ett våldsdåd. Ikea framställs 

också som ledsna och därmed också som ett offer för händelsen, samt empatiska gentemot 

berörda människor. Knivdådet framställs som chockerande och sorgligt. 
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7.5.5 Personifiering 

Personifiering handlar om att berörda människor syns i rapporteringen för att ge läsarna en 

möjlighet att identifiera sig (Hvitfelt, 1985). Rubriken i nyhetsartikel 7 från Expressen (”Hans 

syster var mitt i knivattacken på Ikea”), personifierar en anhörig till en person som var på 

Ikea under knivdådet. Ikea personifieras dock inte, eftersom Ikeas personal inte uttalar sig. 

Därmed framställs inte Ikea utifrån den specifika berättartekniken i rubriken, men knivdådet 

framställs som oroväckande. Övriga rubriker utifrån de undersökta nyhetsartiklarna visar 

inte heller personifiering på ett tydligt sätt, förutom nyhetsartikel 2 från Aftonbladet 

(”Vittnet: Det var tumult”) och nyhetsartikel 6 från Expressen (”Vittnet efter attacken: ”Man 

blir chockad”) som lyfter fram vittnen. Dessa rubriker framställer dock inte Ikea och 

knivdådet, eftersom det inte framgår att vittnena talar om den specifika händelsen.  

Ingresserna i nyhetsartikel 1, 3 och 4 från Aftonbladet och nyhetsartikel 5 och 8 från 

Expressen, personifierar en mamma och hennes son som dödsoffer för knivdådet. Ikeas 

framställning kan dock inte kopplas till personifiering i ingresserna, eftersom deras personal 

inte lyfts fram. Knivdådet framställs däremot som tragiskt, eftersom det har drabbat en 

familj. Ingressen i nyhetsartikel 4 från Aftonbladet, personifierar Ikea på ett tydligare sätt. 

Där berättar varuhuschefen att han har valt att avbryta knivförsäljningen på grund av dådet. 

Ikea framställs återigen som ansvarsfulla och respektfulla. Knivdådet framställs som 

allvarligt, eftersom Ikea kände behovet av att genomföra det beslutet.  

Ikeas personal personifieras även i brödtexterna i nyhetsartikel 1 från Aftonbladet och 

nyhetsartikel 5 från Expressen, genom att uttalanden från varuhuschefen på Ikea i Västerås 

presenteras. I nyhetsartikel 1 beskrivs knivdådet på följande sätt av varuhuschefen: ”Det här 

är det absolut värsta jag varit med om. Det är en fruktansvärd dag. Mina tankar går till alla 

anhöriga som på ett eller annat sätt är drabbade av det som hänt”. I nyhetsartikel 5 beskriver 

han händelsen på ett liknande sätt: ”Ni pratar med en kille som just nu kanske har sin värsta 

dag någonsin på jobbet men också som människa”. Ikea framställs därmed som empatiska 

och som ännu ett offer för knivdådet. Knivdådet framställs som chockerande. 

Utifrån personifieringen i nyhetsartiklarnas ingresser och brödtexter framställs Ikea som ett 

offer och samtidigt ansvarsfulla. Knivdådet framställs som omskakande. I rubrikerna 

framställs inte Ikea på ett tydligt sätt, men knivdådet framställs som oroväckande.  
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7.5.6 Stereotypisering 

Stereotypisering beskriver hur människor generaliseras som stereotyper för att tillskriva 

dem egenskaper (Hvitfelt, 1985). Rubriken i nyhetsartikel 6 från Expressen (”Vittnet efter 

attacken: ”Man blir chockad”), stereotypiserar vittnen som chockade, men eftersom det inte 

framgår att ”attacken” är knivdådet på Ikea är framställningen av Ikea och knivdådet inte 

tydlig. Det finns inte heller någon tydlig stereotypisering i de övriga analyserade rubrikerna, 

som visar en konkret framställning av Ikea och knivdådet. Det beror på att få personer, som 

är direkt kopplade till händelsen, lyfts fram i rubrikerna.  

Ingressen i nyhetsartikel 2 från Aftonbladet, stereotypiserar också vittnen. Det framgår att 

flera vittnen såg ”den dödliga attacken på Ikea” och att ett vittne upplevde knivdådet som 

kaosartat. Ikea framställs därmed som ett tidigare tryggt varuhus, men som blev otryggt 

under våldsdådet. Knivdådet framställs som skrämmande. Ingressen, i nyhetsartikel 6 från 

Expressen, stereotypiserar också vittnen som ”chockade” och framställer Ikea och knivdådet 

på samma sätt som nyhetsartikel 2.   

Brödtexten i nyhetsartikel 8 från Expressen, beskriver att Ikeas personal har slutit upp för att 

ta hand om varandra efter dubbelmordet. En Ikea-medarbetare förklarar också att 

personalen är ”chockade så klart”, vilket innebär att Ikeas personal stereotypiseras som 

ledsna och överrumplade av händelsen. Ikea stereotypiseras på samma sätt i brödtexten i 

nyhetsartikel 5 från Expressen, genom följande uttalande från varuhuschefen: ”Vi har haft ett 

behov av att fokusera på oss själva då många är berörda av det som hänt. Men väldigt många 

av mina och mina kollegers tankar går också till dem som är direkt drabbade och deras 

anhöriga”. Ikea framställs därmed som ett offer och samtidigt visar de empati. Knivdådet 

framställs som en oförutsägbar och allvarlig händelse.  

Utifrån stereotypiseringen i nyhetsartiklarnas ingresser och brödtexter framställs Ikea som 

en tidigare trygg plats, som blev otrygg under knivdådet. Men eftersom Ikea också framställs 

som ett offer och visar stor empati och ansvar för medarbetare och de drabbade, blir den 

negativa framställningen inte lika märkbar. Knivdådet framställs som oväntat. De 

analyserade rubrikerna visar dock ingen tydlig framställning av Ikea och knivdådet. 

 

 

 

 

 



 

39 

 

7.6 Sammanfattning av frågeställning 2 

Hur framställs Ikea och knivdådet utifrån medielogikens dramaturgi? 

 

I de analyserade nyhetsartiklarna är följande berättartekniker aktuella: tillspetsning, 

polarisering, intensifiering, konkretisering, personifiering och stereotypisering. 

Berättarteknikerna användes i rubriker, ingresser och brödtexter. Konkretisering, 

personifiering och stereotypisering var dock inte lika tydligt i rubrikerna. 

 

Kvällspressen framställde Ikea som en hotfull plats under händelsen, vilket skapar en negativ 

koppling till företaget. Den negativa bilden vägs dock upp av att Ikea också framställs som en 

ovanlig plats för ett dubbelmord, då Ikea normalt inte kopplas ihop med händelser av den 

karaktären. Ikea framställs också som ytterligare ett offer i sammanhanget på grund av att 

företagets personal framställs som chockade, empatiska och ansvarsfulla. Detta beror på att 

Ikea valde att hålla stängt dagen efter dådet för att ta hand om personalen, att de ordnade en 

minnesplats för allmänheten inne i varuhuset, samt att de avbröt deras knivförsäljning dagen 

efter dådet. Knivdådet framställs framförallt som oförutsägbart, chockerande och tragiskt 

eftersom det drabbade en familj och på grund av att en sådan händelse aldrig tidigare har 

skett på ett Ikea-varuhus. 

 

7.7 Skillnader och likheter mellan Aftonbladet och Expressens rapportering 

Resultatet av analysen visade flera likheter, men inga tydliga olikheter mellan 

nyhetsartiklarna i Aftonbladet och Expressen. Sex av sju nyhetskriterier i 

nyhetsvärderingsteorin uppfylls på olika sätt i varje nyhetsartikel i respektive tidning. 

Samtliga sex berättartekniker var också aktuella i nyhetsartiklarna. I framställningen av Ikea 

och knivdådet återfinns vissa skillnader utifrån de olika berättarteknikerna, beroende på vad 

nyhetsartikeln fokuserar på. Men eftersom innehållet i nyhetsartiklarna var snarlikt i 

Aftonbladet och Expressen, då båda tidningarna fokuserade på Ikeas personal, vittnen och 

uttalande från polisen, blev likheterna tydligare. I båda tidningarna framställs Ikea som 

empatiska, ansvarsfulla och som ett ytterligare ett offer för händelsen. Någon kritisk bild mot 

Ikea presenteras inte. Knivdådet framställs som chockerande och oförutsägbart. 
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8. Slutdiskussion  

I det här kapitlet sammanfattas och diskuteras studiens resultat. Kritiska insikter till 

studiens tillvägagångssätt tas också upp. Utifrån studiens två frågeställningar lyfts sedan 

de mest centrala slutsatserna fram. Avslutningsvis presenteras förslag till vidare forskning. 

 

När knivdådet på Ikea var aktuellt i augusti 2015, uppmärksammade vi händelsen i medierna 

(bland annat genom Expressen och Aftonbladets nyhetsartiklar) och därför hade vi en 

förförståelse till rapporteringen när vi påbörjade analysarbetet, vilket omedvetet kan ha 

påverkat studiens resultat. I augusti 2015 upplevde vi händelsen som obehaglig, eftersom det 

aldrig tidigare har rapporterats om en sådan händelse på ett Ikea-varuhus i Sverige. Den 

enda liknande händelsen som vi kan koppla till dådet är knivmordet på den 

socialdemokratiska politikern Anna Lindh, som ägde rum på NK-varuhuset i Stockholm 

2003 (Larsson, 2004). Vi gjorde dock inga direkta funderingar över hur Ikea och knivdådet 

framställdes vid det aktuella tillfället, men upplevde inte att Ikea porträtterades som 

syndabockar i samband med händelsen. Vi kan därmed se att vår förförståelse stämmer 

överens med resultatet för den här studien. Dessa tankar är dock ingenting som vi medvetet 

har försökt få fram i analysen och resultatet, eftersom vi har varit noga med att genomföra en 

kvalitativ innehållsanalys på ett objektivt sätt genom djupläsning av nyhetsartiklarna utifrån 

teorierna, tillskillnad mot tidigare tillfällen i augusti 2015 när vi endast läste igenom 

nyhetsartiklarna utan några analytiska funderingar. Samtidigt är vi medvetna om att våra 

personliga tolkningar har påverkat resultatet eftersom vi har gjort en beskrivande analys. 

Genom att presentera hur vi drar slutsatser i analysen, utifrån definitioner och kriterier i 

teorierna, är dock förhoppningen att en utomstående person ska kunna genomföra analysen 

på samma sätt och kunna få fram samma resultat. 

Hvitfelt (1985) förklarar att kärninnebörden av nyhetsvärderingsteorin handlar om att en 

händelse ska uppfylla så många nyhetskriterier som möjligt för att den ska bli intressant för 

publiken att ta del av. Bengtsson (2001) förklarar, på ett liknande sätt, att medielogiken 

syftar till att journalister ska utforma nyheter för att locka publiker. Strömbäck (1998; 2009) 

förklarar dessutom att medielogikens dramaturgi specifikt har uppgiften att väcka intresse 

hos publiken genom olika berättartekniker. Teorierna utgår därmed från att medierna 

arbetar för att leverera och presentera intressanta nyheter, på ett spännande sätt för 

publiken. Resultatet av Expressen och Aftonbladets rapportering om knivdådet på Ikea 

bekräftar att kvällspressens arbetssätt stämmer väl överens med teorierna och därmed är 

teorierna fruktbara i dagens medielandskap. Anledningen till varför Aftonbladet och 

Expressen rapporterade om knivdådet enligt nyhetsvärderingskriterierna och framställde 

Ikea som ett offer och knivdådet som chockerande och hänsynslöst, genom 
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berättarteknikerna, tror vi beror på att den allvarliga händelsen aldrig tidigare har inträffat 

på Ikea – vilket gör händelsen intressant för publiken att ta del av. Slutsatsen blir att 

händelsen var intressant nog att rapportera om för att intressera publiken, enligt 

nyhetsvärderingsteorin, och att händelsen presenterades på ett dramaturgiskt och intressant 

sätt, enligt medielogikens dramaturgi. Baktanken med detta tror vi beror på att Expressen 

och Aftonbladet ville generera klick till deras webbplatser, som sedan genererar ekonomisk 

vinning till tidningarna. Denna slutsats stämmer överens med Andersson Odén & Asps 

(2007) teori om att kommersiella medier rapporterar på ett dramatisk för att locka publik i 

ekonomiskt syfte.  

 

Eftersom det aldrig tidigare har skett ett knivdåd på Ikea är vi inte förvånade över att 

händelsen ansågs ha ett högt nyhetsvärde och att knivdådet framställdes som chockerande 

och oförutsägbart. Studiens resultat är därför inte särskilt överraskande. Däremot är det 

viktigt att påpeka att nyhetsartiklarna inte presenterade någon återkommande kritisk 

vinkling mot Ikea. Därmed bekräftas Falkheimer et al. (2009) teori om att medierna sällan 

agerar granskande mot berörda verksamheter i den aktiva fasen av rapportering om 

extraordinära händelser. Ingen av nyhetsartiklarna ifrågasätter till exempel om Ikea hade 

kunnat förhindra händelsen om de haft knivarna inlåsta. I början av den här studien 

förklaras det hur oroligheter kopplade till våldsdåd blir allt vanligare i omvärlden, därför 

hade det inte varit otänkbart att Ikea arbetade i proaktivt syfte med direkta åtgärder, som 

exemplet om inlåsta knivar, för att sådana händelser inte skulle kunna ske i deras varuhus 

med deras egna produkter som mordvapen. Men några sådana kritiska frågor presenteras 

inte i nyhetsartiklarna. Istället framställs Ikea som ytterligare ett offer i sammanhanget och 

knivdådet som oförutsägbart, tragiskt och chockerande. Eftersom Ikea valde att hålla stängt 

dagen efter dådet för att ta hand om den känslomässigt berörda personalen, anordnade en 

minnesplats inne i varuhuset för allmänheten och på eget initiativ tog beslutet att avbryta 

försäljningen av knivar, kan de ha bidragit till avsaknaden av den kritiska bilden från 

kvällspressen. Ikea tog därmed ansvar och makten över hur de ville framställas i medierna, 

innan kvällspressen hann ifrågasätta dem. Därmed drar vi slutsatsen att Ikeas framställning i 

rapporteringen, i relation till knivdådet, inte påverkade Ikea på ett sätt som skulle hota 

företagets fortlevnad och vinstintresse. Detta eftersom Ikea inte framställdes som ansvariga 

för händelsen, eller oansvariga efter att händelsen hade skett. Samtidigt är det viktigt att 

nämna att den här studien inte har undersökt rapporteringen kring knivdådet efter den 11 

augusti 2015. Därför är det möjligt att en studie av senare rapportering hade visat en mer 

kritisk vinkling mot Ikea, vilket Fearn-Banks (2011) menar är vanligt i det senare skedet av 

rapportering kring extraordinära händelser.  



 

42 

 

Eftersom vi inte har undersökt publikens uppfattningar om knivdådet på Ikea utifrån 

rapporteringen, kan vi inte med säkerhet dra slutsatser om hur publiken uppfattade Ikea och 

knivdådet. Däremot kan vi dra slutsatsen att publiken nu är medvetna om att en sådan 

händelse har ägt rum på Ikea. 

Fearn-Banks (2011) förklarar att ett företags tidigare historik i medierna påverkar hur 

medierna väljer att rapportera om företaget i framtiden när oväntade och negativa händelser 

inträffar, om företaget har en negativ historik i mediernas rapportering sedan tidigare är de 

särskilt utsatta för fortsatt negativ publicitet vid nya kritiska händelser. Resultatet av 

analysen motsäger att den tidigare negativa rapporteringen om Ikea, som nazismkopplingen 

till exempel, skulle ha påverkat Ikea på ett negativt sätt vid rapporteringen om knivdådet. Det 

kan dock bero på att det aldrig tidigare har skett ett knivdåd på Ikea och att dådet beskrivs 

som oförutsägbart och chockerande. Händelsen har inte heller någon koppling till nazismen. 

Visserligen får Ikea en negativ och otrygg koppling eftersom två oskyldiga personer dödades i 

deras varuhus, men att Ikeas tidigare koppling till nazismen eller användning av fångar 

skulle vara en orsak till den negativa kopplingen som knivdådet orsakade Ikea, har vi svårt 

att se. 

 

Fearn-Banks (2011) och Leth & Thuren (2002) förklarar också att mediernas rapportering 

presenterar felaktigheter i början av rapporteringen vid extraordinära händelser. Det 

stämmer bland annat i nyhetsartikel 1 i Expressen där varuhuschefen förklarar att tre 

personer blivit utsatta för knivdådet, den tredje personen visade sig senare vara en av de 

misstänkta gärningsmännen. I nyhetsartikel 4 i Aftonbladet förklarar polisen också att två 

män är misstänkta, vilket senare visade sig vara felaktigt då det endast var en person som 

begick dådet. Därmed stämmer Fearn-Banks (2011) och Leth & Thurens (2002) teorier i 

rapporteringen om knivdådet på Ikea, men inte på grund av ”slarv” från mediernas sida utan 

på grund av att det var den informationen som varuhuschefen och polisen uppgav.  

 

Angående metodvalet kan vi dra slutsatsen att en kvalitativ innehållsanalys har varit en 

användbar metod för att genomföra studien, då vi har kunnat genomföra en djupgående och 

beskrivande analys av studieobjekten för att besvara syfte och frågeställningar. Valet av 

Aftonbladet och Expressens nyhetsartiklar som studieobjekt baserades på att de var de två 

största tidningarna på nätet under veckan för knivdådet, enligt KIA-index (u.å.), vilket talar 

för att en stor publik har tagit del av deras rapportering av knivdådet på Ikea, som präglade 

deras nyhetsinnehåll den veckan. Valet av studieobjekt kan dock kritiseras. Eftersom 

resultatet för denna studie tydliggör att Aftonbladet och Expressens nyhetsartiklar visar 

likartade tendenser innehållsmässigt och genom användningen av nyhetskriterierna och 

berättarteknikerna, gav analysen ett relativt upprepande resultat. Trots det anser vi att det 



 

43 

 

var relevant att analysera dessa nyhetstidningar då flest personer tagit det av deras 

nyhetsinnehåll, i jämförelse med andra webb- och nyhetstidningar under veckan för 

knivdådet. Nyhetskriterierna i nyhetsvärderingsteorin och berättarteknikerna i 

medielogikens dramaturgi har också hjälpt oss att presentera olika perspektiv på 

rapporteringen i nyhetsartiklarna, även om resultatet i slutändan blev likartat. Att resultatet 

utföll såhär behöver dock inte betyda att teorierna är bristfälliga, utan snarare att 

nyhetsartiklarna från Aftonbladet och Expressen konstruerades på ett liknande sätt och lyfte 

fram liknande perspektiv och vinklingar. Om vi istället hade jämfört en kvällstidning med en 

dagstidning hade resultatet kanske blivit annorlunda. Möjligheten finns att nyhetskriterierna 

och berättarteknikerna hade använts på skilda sätt om två olika tidningstyper hade 

analyserats, vilket i så fall skulle kunna påverka hur medierna rapporterade om knivdådet på 

Ikea, samt framställde Ikea och knivdådet. Ett annat alternativ hade varit att använda 

nyhetsartiklar från Västerås lokaltidning (VLT) och Skellefteås lokaltidning (Norran). Deras 

rapportering hade varit intressant att undersöka eftersom händelsen utspelade sig i Västerås 

och offren kom från Skellefteå. Med dessa insikter i åtanke är det samtidigt viktigt att 

poängtera att studiens syfte (att utifrån ett journalistiskt perspektiv, undersöka hur 

kvällspressen rapporterade om knivdådet på Ikea och hur de framställde Ikea och knivdådet i 

rapporteringen) besvaras genom analysen som har gjorts på Expressen och Aftonbladets 

nyhetsartiklar.  

 

Anledningen till att vi genomförde den här studien var för att fylla forskningsluckan om hur 

en kommersiell verksamhet framställs i mediernas rapportering i samband med en 

extraordinär händelse. Utöver att det saknades svenska studier som belyser detta, såg vi 

också det intressanta i att undersöka hur Ikeas mediebild porträtterades i samband med 

knivdådet, eftersom Ikea är en kommersiell verksamhet som är beroende av att konsumenter 

ska vilja handla hos dem. Om Ikea hade framställts på ett negativt sätt hade det kunnat hota 

deras kundruljangs och på lång sikt även deras fortlevnad, men resultatet visade istället att 

Ikea inte kritiserades i rapporteringen, trots den allvarliga händelsen. Syftet med denna 

studie var också att utifrån ett journalistiskt perspektiv, undersöka hur kvällspressen 

rapporterade om knivdådet på Ikea och hur de framställde Ikea och knivdådet i 

rapporteringen. Resultatet visar att kvällspressen rapporterade om knivdådet på Ikea enligt 

sju av åtta nyhetskriterier i nyhetsvärderingsteorin. De rapporterade framförallt om 

händelsen genom att fokusera på hur olika vittnen (inklusive Ikeas personal) upplevde 

knivdådet och hur Ikea agerar efter händelsen. Utifrån sex av medielogikens sju 

dramaturgiska berättartekniker framställdes Ikea som en ovanlig plats för ett knivdåd, då 

Ikea normalt inte kopplas ihop med händelser av den karaktären. Ikea framställs också som 

ytterligare ett offer i sammanhanget på grund av att företagets personal framställs som 
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chockade, empatiska och ansvarsfulla. Detta beror på att Ikea valde att hålla stängt dagen 

efter dådet för att ta hand om personalen, att de ordnade en sorgeplats för allmänheten inne i 

varuhuset, samt att de avbröt deras knivförsäljning dagen efter dådet. Knivdådet framställs 

framförallt som oförutsägbart, chockerande och tragiskt eftersom det drabbade en familj som 

inte hade någon relation till gärningsmannen och för att en sådan händelse aldrig tidigare 

har skett på ett Ikea-varuhus.  

8.1 Slutsatser 

Resultatet visar att Aftonbladet och Expressen uppfyller sju av åtta nyhetskriterier i 

nyhetsvärderingsteorin, vid rapporteringen av knivdådet på Ikea. Rapporteringen 

presenterade, bland annat, kulturell och geografisk närhet mellan händelsen och publiken. 

Rapporteringen fokuserade på hur olika vittnen (inklusive Ikeas personal) upplevde 

knivdådet, samt hur Ikea agerade efter händelsen. Utifrån ett journalistiskt perspektiv kan vi 

därmed dra slutsatsen att det unika och chockerande knivdådet på Ikea hade högt 

nyhetsvärde och därför bedömdes händelsen som intressant att rapportera om – och för 

publiken att ta del av.  

 

De sex berättarteknikerna i medielogikens dramaturgi visar att Aftonbladet och Expressens 

rapportering framställde Ikea som ytterligare ett offer i sammanhanget och knivdådet 

framställdes som oförutsägbart och chockerande. Anledningen till att Ikea framställdes på 

detta sätt beror på att Ikeas personal förklarade att de var ledsna, chockade och berörda av 

händelsen. Ikea framställdes också som empatiska gentemot offren och även företagets 

personal. Det var också första gången som ett knivdåd ägde rum inom deras verksamhet, 

vilket förklarar varför knivdådet framställdes som oväntat. Dessutom agerade Ikea 

omedelbart ansvarsfullt på flera sätt efter dådet, vilket gjorde att kvällspressen inte hann 

ifrågasätta deras eventuella ansvar för att händelsen kunde ske inom deras verksamhet. På 

grund av att Ikea kommunicerade empatiskt i rapporteringen och samtidigt agerade 

ansvarsfullt lyckades företaget undvika en negativ framställning i kvällspressen, som det 

tragiska knivdådet skulle ha kunnat orsaka. Därmed kan vi dra slutsatsen att företag kan ta 

makten över deras framställning i medierna vid extraordinära händelser, genom att vidta 

ansvarsfulla åtgärder – och kommunicera dem till medierna, innan medierna hinner 

ifrågasätta eventuella brister som företaget möjligtvis skulle kunna stå ansvariga för i 

samband med en negativ händelse.  
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8.2 Vidare forskning 

Eftersom resultatet av Expressen och Aftonbladets rapportering kring knivdådet på Ikea 

visade stora likheter föreslår vi att vidare forskning istället fokuserar på att undersöka hur en 

kvällstidning och en morgontidning framställer ett företag vid rapporteringen av en 

extraordinär händelse, för att se om det finns några skillnader mellan olika tidningstyper. 

Även om vi upplever att en kvalitativ innehållsanalys har varit en lämplig analysmetod för 

den här studien, föreslår vi att vidare forskning testar kvalitativa intervjuer med journalister 

för att se hur deras inställning är till rapporteringen av extraordinära händelser som drabbat 

eller orsakats av kommersiella verksamheter. Likt den här studien kan resultatet från de 

föreslagna studierna användas för att uppdatera krishantering- och 

kriskommunikationsplaner hos olika verksamheter. 
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Bilaga 1 

Analysschema 

Studieobjekt: åtta nyhetsartiklar i Expressen och Aftonbladet 

Teorier: nyhetsvärderingsteorin och medielogikens dramaturgi 

 

Nyhetsartiklarna undersöks genom följande struktur: 

Tema 1: rubriker 

Tema 2: ingresser 

Tema 3: brödtexter (mellanrubriker ingår) 

 

Nyhetsvärderingsteorin 

Frågeställningen är: hur följer kvällspressen nyhetskriterierna i rapporteringen om Ikea och 

knivdådet? Samma frågeställning ställs utifrån samtliga nyhetskriterier som presenteras 

nedan, med start vid nummer 1, sakområde och vidare till nummer 8, negativ. Utifrån varje 

nyhetskriterium ställs frågeställningen till nyhetsartiklarnas rubriker, sedan ingresser, följt 

av brödtexter, inklusive mellanrubriker. På detta sätt studeras en nyhetsartikel i taget.  

 

1. SAKOMRÅDE Händelsen berör traditionella och medialt prioriterade 

sakområden som bevakas intensivt. Dessa områden är: 

politik, ekonomi, brottsligheter och/ eller olycksfall.  

2. NÄRA 

 

Händelsen är nära tidsmässigt, geografiskt och/eller 

kulturellt. Händelsen är aktuell och har skett inom ett kort 

geografiskt avstånd, till exempel lokalt eller regionalt. En 

händelse som är nära publiken kulturellt om den har 

likheter till deras språk, historia, politik och/ eller ekonomi. 

3. OVÄNTAD  Händelsen är oväntad, chockerande och avviker från 

vardagliga normer. 

4. ELITPERSON Händelsen berör elitperson/ er. Kända personer med makt 

kopplas ihop med händelsen. 

5. ENKEL Händelsen är enkel att beskriva. Händelsen har ett tydligt 

händelseförlopp, innehåller max två parter och/ eller temat 

berör endast ett ämne. 

6. RELEVANT Händelsen är relevant för en stor del av publiken. Ett stort 

antal personer inom ett område är drabbade, livssituationer 

är hotade, konsekvenserna är långvariga. 

7. BEGRÄNSAD Händelsen pågår under en begränsad period och är 

delaktig inom ett ämne. Händelsen är unik och kortvarig. 

8. NEGATIV 
 

Händelsen innefattar negativa aspekter och kopplas ihop 

med faror, brottslighet och/ eller skador. 

(Hvitfelt, 1985) 

 

 



 

51 

 

Medielogikens dramaturgiska teori 

Frågeställningen är: hur framställs Ikea och knivdådet utifrån medielogikens dramaturgi?  

Samma frågeställning ställs utifrån samtliga berättartekniker som presenteras nedan, med 

start vid nummer 1, tillspetsning och vidare till nummer 6, stereotypisering. Utifrån varje 

berättarteknik ställs frågeställningen till nyhetsartiklarnas rubriker, sedan ingresser, följt av 

brödtexter, inklusive mellanrubriker. På detta sätt studeras en nyhetsartikel i taget. 

 

 

1. TILLSPETSNING 

 

Innehållet är formulerat på ett lättläst och kortfattat sätt för 

att fånga läsarnas uppmärksamhet. 

 

2. POLARISERING 

Innehållet är vinklat och det finns kontraster i innehållet för 

att skapa intresse hos läsarna. 

 

3. INTENSIFIERING 

Innehållet har dramatiska formuleringar och ordval för att 

locka läsare. 

 

4. KONKRETION 

Information konkretiseras för att skapa förståelse hos 

läsarna. 

 

5. PERSONIFIERING 

Berörda människor syns i rapporteringen för att ge läsarna 

en möjlighet till att identifiera sig. 

 

6. STEROTYPISERING 

Människor generaliseras som stereotyper för att tillskriva 

dem egenskaper. 

(Hvitfelt, 1985) 
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Bilaga 2  

 
Aftonbladets artiklar 

Analysobjekt 1: rubrik                                                                                         Aftonbladet (Artikel 1) 

Två döda i knivattack på Ikea 

Analysobjekt 2: ingress 

VÄSTERÅS/STOCKHOLM. Två män är anhållna för attacken på Ikea i Västerås. 

Knivmordet på den 55-åriga kvinnan och hennes 28-åriga son verkar vara en 

ren vansinnesattack. 

– Det är en galen händelse, säger Per Ågren vid Västeråspolisen. 

Analysobjekt 3: brödtext inklusive mellanrubriker  

Vid 13-tiden larmades polisen till Ikea i Västerås. Per Ågren, lokalområdeschef vid polisen i 

Västerås, säger att de då fick uppgifter om att det skulle finnas skadade på varuhuset i 

Erikslund i Västerås. 

– När vi kom fram anträffades en man och en kvinna som var knivskadade som senare avled 

av sina skador, säger han. 

Enligt VLT var det en 55-årig kvinna och hennes 28-årige son som knivmördades. Enligt 

uppgifter till Aftonbladet är de hemmahörande i en ort i Norrland och på besök i Västerås för 

att träffa släktingar. Ytterligare en person hittades allvarligt skadad i anslutning till Ikeas 

porslinsavdelning där polisen uppger att knivdådet ska ha skett. 

– Det var helt kaotiskt, folk kom springande och ingen förstod vad som hade hänt. Sen såg vi 

att en person låg livlös inne på besticksavdelningen, säger ett vittne till Aftonbladet. 

Två män anhållna 

Den tredje personen, en man i 35-årsåldern, som hittades skadad fördes till Västmanlands 

sjukhus i Västerås med livshotande skador. Vid 17.30-tiden anhölls han på sannolika skäl 

misstänkt för mord. 

Ingen koppling 

Ytterligare en person greps utanför Ikea strax efter knivattacken och hittades tack vare 

vittnen på platsen, enligt polisen. 

– Han är anhållen skäligen misstänkt för mord, säger Per Ågren, lokalpolisområdeschef vid 

Västeråspolisen. Han, en man född 1992, ska inte vara känd av polisen för någon tidigare 

brottslighet. De två anhållna ska enligt polisen ha någon form av koppling till varandra. 

Polisen uppger att de i nuläget inte kan säga något om motivet till attacken och att det i 

nuläget verkar som att offren är slumpmässigt utvalda.Per Ågren säger att såvitt polisen kan 

bedöma är det två gärningsmän som angripit två för dem helt okända människor. 
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– Vi ser ingen koppling mellan drabbade och gärningsman i nuläget, säger han.  – Det är en 

galen händelse som inträffat, att två personer på Ikea knivmördas. Han säger att det inte 

finns några uppgifter om något bråk innan knivattacken. 

”Knivar från Ikeas sortiment” 

Under presskonferensen uppger han också att polisen har hittat den eller de knivar de 

misstänker har använts vid morden. 

Kommer de från varuhuset? 

– Det kan jag inte svara på i nuläget, säger Per Ågren.  

Poliskällor uppger dock för Aftonbladet att kniven verkar vara från Ikeas sortiment. 

Polisen vill ha tips 

Hur den svårt skadade mannen som nu anhållits har ådragit sig sina skador är i nuläget 

okänt. 

– Vi har ju egentligen ingen uppgift om hur de här skadorna har kommit till, säger Per Ågren.  

Stora delar av Erikslunds köpcentrum spärrades av och ett hundratal poliser har arbetat med 

knivdådet. En teknisk undersökning ska ha utförts på plats. Under kvällen kommer polisens 

mobila kontor att vara på plats i Erikslund för att informera allmänheten men också för att ta 

mot tips och vittnesuppgifter. 

– Vi är glada att ha kommit så långt utredningstekniskt men vi är långt ifrån i mål, säger Per 

Ågren.Polisen har hållit förhör med den man född 1992 som greps utanför Ikea. Vad som 

sagts i förhören vill han inte gå in på, inte heller om han erkänt inblandning i knivdådet. 

”En fruktansvärd dag” 

Varuhuschefen Mattias Johansson uppgav tidigare under eftermiddagen att ”tre till synes 

helt vanliga besökare ska ha attackerats”. 

– Det här är det absolut värsta jag varit med om. Det är en fruktansvärd dag. Mina tankar går 

till alla anhöriga som på ett eller annat sätt är drabbade av det som hänt, säger han till 

Aftonbladet. Ikea i Västerås kommer att hålla stängt även under tisdagen för att ta hand om 

sin personal: ”Vi har haft en tragisk händelse på IKEA Västerås där två människor har avlidit. 

Våra tankar går till de drabbade” skriver de i ett meddelande på hemsidan. 

Publicerad den 10 augusti 2015 på Aftonbladet.se 

(Aschberg, Eriksson, Granlund, Rogberg & Wiman, 2015, 10 augusti) 
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Analysobjekt 1: rubrik                                                       Aftonbladet (Artikel 2) 

”Vittnet: Det var tumult” 

Analysobjekt 2: ingress 

Många blev vittne till den dödliga knivattacken på Ikea i Västerås. – Det var helt 

kaotiskt, folk kom springande och ingen förstod vad som hade hänt, säger ett 

vittne som har sin arbetsplats i närheten. 

Analysobjekt 3: brödtext (inklusive mellanrubriker) 

Det var vid 13-tiden på måndagen som det larmades om ett vansinnesdåd i Västerås Ikea-

varuhus. Aftonbladet har varit i kontakt med flera vittnen som var på plats i Erikslunds 

köpcentrum på måndagseftermiddagen. 

– Först såg man hur det sprang in fler poliser från olika håll, många av dem med dragna 

vapen. Sen var det tumult, massor av besökare i köpcentrat sprang mot alla utgångar, säger 

Joshua som jobbar i köpcentrat. 

Livlös vid bestickavdelningen 

Aftonbladets reporter John Granlund är på plats i Västerås och har träffat flera vittnen. De 

berättar att minst ett av offren höggs ihjäl nära en nödutgång. 

– Det var helt kaotiskt, folk kom springande och ingen förstod vad som hade hänt. Sen såg vi 

att en person låg livlös inne på bestickavdelningen, säger ett vittne som har sin arbetsplats i 

närheten. 

Mötte ambulans 

Ytterligare ett vittne såg poliser med skottsäkra västar. 

– Det gick ut ett meddelande i högtalarna att hela byggnaden ska utrymmas. Flera 

polispatruller med skottsäkra västar står utanför entrén nu och jag mötte en ambulans som 

var på väg härifrån med påslagna blåsljus. Ivette Severin satt i Ikea-varuhusets restaurang 

när det larmades i högtalarna. 

– Vi trodde först det var ett brandlarm. Vi tog oss nerför trappan, då såg vi polisen och 

ambulansen. 

Hon fick höra att det låg en skadad man inne på köksavdelningen. 

– Sen kom de springande med en till skadad person, säger Ivette Severin till Aftonbladet. 

Letade efter gärningsmannen 

Tillsammans med sitt sällskap satt hon i bilen för att åka hem när de stoppades av polis. 

– De genomsökte bilen och letade efter gärningsmannen när vi var där. De letade för fullt, för 

de hade spärrat av hela Ikea, säger Ivette Severin. Även Joshua vittnar om polisens snabba 

arbete. 

http://www.aftonbladet.se/tagg/962875209b683231179a30192a1f83c9eeec9ad7/df3d9d45ff/
http://www.aftonbladet.se/tagg/a2e9c81a3ae6d4d513e15a507b309f8d0c5b7014/3a9f2031ab/
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– De har stängt alla utgångar förutom två. En massa poliser står utanför och tar legitimation 

och förhör alla besökare, även personal. 

Fick inte lämna köpcentrat 

Håkan Mattsson mötte ambulansen när han körde in i varuhusets parkeringshus. 

– När jag klev ur bilen sa en röst i högtalarna att alla gäster skulle utrymma varuhuset på 

grund av tekniska problem. 

Han tog sig in i varuhusdelen och möttes av avspärrningar och poliser vid Ikea-entrén. 

– De stoppar alla som är på väg ut, tar vittnesmål och kollar läget litegrann. Det är långa köer 

ut ur hela Erikslund. 

Men trots det blodiga knivdådet så var stämningen lugn på plats. 

– Stämningen är ganska sansad. Det är köer och det är barnfamiljer. Det är lugnt, säger 

Håkan Mattsson till Aftonbladet TV. 

 

Publicerad den 10 augusti 2015 på Aftonbladet.se 

(Granlund & Malm, 2015, 10 augusti)  
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Analysobjekt 1: rubrik Aftonbladet (Artikel 3)                                                                                             

Misstänkte 23-åringen förnekar brott 

Analysobjekt 2: ingress 

Två män är anhållna för attacken på Ikea i Västerås. 

Den misstänkte 23-åringen förnekar brott i förhör. Och den andra, en man i 35-

årsåldern, vårdas på sjukhus och har inte kunnat förhöras än. 

Den mördade kvinnan och hennes son kommer från en by utanför Skellefteå.

Analysobjekt 3: brödtext (inklusive mellanrubriker)

Den misstänkte 23-åringen förhördes i går där han delgavs misstanke om brott. Mannen 

nekar till brottet. 

– Mannen som är hörd förnekar anklagelserna. Det är väldigt mycket information som ska 

samlas in och vi har ett gediget arbete framför oss. Mer än så kan jag inte säga. Vi 

kommenterar inte utredningen, säger vice chefsåklagare Eva Morén. 23-åringen ska inte vara 

känd av polisen för någon tidigare brottslighet.  

”Läget är kritiskt” 

Den andra misstänkta gärningsmannen, en man i 35-årsåldern, hittades skadad efter 

knivattacken på Ikea. Han fördes till Västmanlands sjukhus i Västerås med livshotande 

skador. På måndagseftermiddagen anhölls han på sannolika skäl misstänkt för mord. 

Mannen vårdas fortfarande efter att ha opererats under gårdagen. Vid 15-tiden uppgav 

sjukhuset att mannen har opererats en andra gång under dagen. 

– Läget är allvarligt men stabilt för nu, säger Eva Lindahl, kommunikationsdirektör vid 

landstinget i Västmanland. 

Har koppling till varandra 

Mannen har inte kunnat förhöras än och polisen vill inte säga om hur mannen har ådragit sig 

sina skador. De två anhållna ska enligt polisen ha någon form av koppling till varandra. 

Offren kommer från Skellefteå  

Det var vid 13.tiden på måndagen som knivattacken ägde rum på Ikea i Västerås och två 

personer dödades. Enligt polisen mördades en 55-årig kvinna och hennes 28-årige son. De 

kommer från en från en by utanför Skellefteå och var på besök i Västerås för att träffa 

släktingar. Lars Persson, ställföreträdande chef vid polisen i Skellefteå, säger att polisen i 

Västmanland hörde av sig under gårdagen.  

– Vi kontaktades för att eventuellt underrätta anhörig om det tragiska som hänt. Det visade 

sig att den personen som är nära anhörig fanns på plats i Västerås, så vi har inte vidtagit 

någon åtgärd, säger han. 

http://www.aftonbladet.se/tagg/962875209b683231179a30192a1f83c9eeec9ad7/df3d9d45ff/
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article21235950.ab
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Kan du säga något om familjebilden bland de drabbade? 

– Det kan jag inte. Det är något som Västeråspolisen får gå ut med 

 

Publicerad den 11 augusti 2015 på Aftonbladet.se 

(Rogberg, 2015, 11 augusti) 
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Analysobjekt 1: rubrik                                                                                Aftonbladet (Artikel 4) 

Ikea stoppar sin knivförsäljning 

Analysobjekt 2: ingress 

En mor och en son mördades i varuhuset. 

Ikea i Västerås stoppar nu all försäljning av knivar. 

–  Det är ett beslut som jag har tagit och det är tillfälligt, säger varuhuschefen 

Mattias Johansson. 

Analysobjekt 3: brödtext (inklusive mellanrubriker) 

Efter dubbelmordet på Ikea i Västerås stoppar varuhuset försäljningen av knivar. 

– Av direkt hänsyn till mina medarbetare kommer vi inte ha några knivar till försäljning, 

säger varuhuschefen Mattias Johansson till TT.  

Beslutet gäller samtliga knivar i varhuset och det kommer att gälla tillfälligt. Under dagen har 

Ikea hållit stängt och de anställda har fått hjälp av präst, psykolog och företagshälsovård med 

att bearbeta det som hänt. 

– Vi har haft ett behov av att fokusera på oss själva då många är berörda av det som hänt. 

Men väldigt många av mina och mina kollegors tankar går också till dem som är direkt 

drabbade och deras anhöriga, säger Mattias Johansson till TT. 

Även närliggande sportvaruhuset XXL förändrade de rutinerna för knivhanteringen i 

butiken. Under dagen låstes alla knivar in. 

– Vi har knivar i sortimentet och vi har tänkt att det lika gärna kunde ha hänt här, säger 

Mikael Hållén, varuhuschef på XXL i Västerås, till VLT. 

Polisen informerade 

Tidigare under tisdagen höll polisen en pressträff där de berättade att de två männen som 

misstänks för knivattacken bodde på ett asylboende i Arboga. 

– Det är två personer från Eritrea som är anhållna, säger Per Ågren, områdeschef vid polisen 

i Västmanland. 

Han säger att det inte finns några politiska förtecken bakom dådet. 

– Det är en galen händelse, det är en galen händelse i dag, säger Per Ågren. 

”Det är ett vansinnesdåd” 

Samtidigt ökar polisen sin närvaro på asylboenden i Västmanland. 

– Vi kommer vidta trygghetsskapande åtgärder och jobba i Arboga vid flyktingförläggningen. 

Det finns mörka krafter som kan utnyttja situationen, säger Per Ågren. 

Vice chefsåklagare Eva Morén säger att hon betraktar knivattacken som ett ”vansinnesdåd”. 

– Det finns ingen förklaring till det som har hänt, säger hon. 

http://www.aftonbladet.se/tagg/a2e9c81a3ae6d4d513e15a507b309f8d0c5b7014/3a9f2031ab/
http://www.aftonbladet.se/tagg/962875209b683231179a30192a1f83c9eeec9ad7/df3d9d45ff/
http://vlt.se/nyheter/vasteras/1.3104508-xxl-laser-in-knivar
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Förnekar brott 

Just nu sitter två män anhållna för attacken på Ikea i Västerås. Den ena gärningsmannen, en 

23-årig man, nekar till brott i förhör. Den andra, en man i 35-årsåldern, vårdas på sjukhus 

och har inte kunnat förhöras än. 

 

Publicerad den 11 augusti 2015 på Aftonbladet.se 

(Rogberg, 2015, 11 augusti) 
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Expressens artiklar  

Analysobjekt 1: rubrik                                                                                           Expressen (Artikel 5)    

Två dödade i en knivattack på Ikea  

Analysobjekt 2: ingress 

VÄSTERÅS/STOCKHOLM. Den 55-årig [55-åriga] kvinnan och hennes 27-årige son 

knivmördades på Ikea i Västerås under måndagen. 

  En 36-årig man har erkänt dubbelmordet – sitter nu häktad misstänkt för 

mord i två fall.    

  Samtidigt släpptes den andre misstänkte, en 23-åring, som bor på samma 

asylboende.  

  På måndagen gav vice chefsåklagare en hint om att hon kommer att begära att 

den misstänkte 36-åringen ska sinnesundersökas. 

– Det kommer säkert att ske, säger hon till Expressen.  

Analysobjekt 3: brödtext inklusive mellanrubriker 

# Händelseförloppet har klarnat. Den 36-årige mannen har erkänt att han utdelade 

dödshuggen mot en 55-årig kvinna och hennes 27-årige son, båda från en by utanför 

Skellefteå, inne på Ikea. 

# 36-åringen häktades under torsdagen, misstänkt för mord. Samtidigt släpptes den andre 

misstänkte, en 23-åring. "Han är inte formellt avförd från utredningen", säger chefsåklagare 

Eva Morén till Expressen på fredagen. 

# På måndagen, en vecka efter dubbelmordet, sa vice chefsåklagare Eva Morén att hon 

troligen kommer att begära att den misstänkte 36-åringen sinnesundersöks. 

# På fredagen bekräftade polisen att de kartlägger hur 36-åringen tog sig in på varuhuset på 

Erikslund – om han förföljde sina offer. 

# 36-åringen kom till Sverige från Italien för två-tre månader sedan, enligt en eritrean på 

asylboendet. I Italien ska han ha arbetat som fiskare. 

# 36-åringen fick ett avvisningsbeslut från Migrationsverket bara några timmar innan han 

misstänks ha mördat mamman och sonen. 

# Enligt polisen finns det ingen koppling mellan de döda och den misstänkta 

gärningsmannen. 

Uppdaterad: 11.43 

I måndags mördades en 55-årig mamma och hennes 27-årige son, båda från en by utanför 

Skellefteå, på i Ikea i Västerås. De blev attackerade och knivskurna på porslinsavdelningen. 

Flera knivar användes vid attacken. Polisen grep i ett tidigt skede en 23-årig man vid en 

busshållplats samt en 36-årig man som skadades allvarligt vid attacken – skador han tillfogat 

sig själv efter morden. En vecka efter mordet bekräftade vice chefsåklagare Eva Morén att det 

http://www.expressen.se/nyheter/bada-begars-haktade-for-ikeamorden/
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är troligt att hon kommer att begära att den misstänkte 36-åringen sinnesundersöks. 

Inte så förvånande, tycker mannens advokat Per-Ingvar Ekblad: 

– Det kommer åklagaren säkert att göra. Det brukar alltid bli en sådan, och det vore 

osannolikt om det inte blev det, säger han. Men det är tingsrätten som bestämmer. 

I torsdags, tre dagar efter mordet, vaknade den misstänkta 36-åringen upp i sjukhussängen 

efter att ha legat nersövd. Under den kommande häktningsförhandlingen meddelade 

mannens advokat, Per-Ingvar Ekblad, att hans klient erkänner båda morden på Ikea. 

– 36-åringen erkänner att han gjort sig skyldig till mord i två fall på varuhuset Ikea i 

Västerås, vilket innebär att häktningsyrkandet medges, säger advokaten Per-Ingvar Ekblad. 

"Glad och lättat" 

23-åringen, som varit anhållen skäligen misstänkt, en lägre misstanke grad, för medhjälp till 

mord, försattes av rätten på fri fot. 

– Han följde med sin bekant till Ikea och den bekante utförde det här dådet, säger advokat 

Maria Wilhelmsson.  

23-åringen har hela tiden förnekat brott och advokat Wilhelmsson var glad och lättade efter 

att klienten försatts på fri fot. 

– Jag tycker att det är helt rätt. Det är ett bra beslut av rätten. 

Han fördes efter frisläppandet till hemlig ort på grund av en hotbild, rapporterar VLT. 

Motivet okänt 

Något motiv bakom vansinnesdådet är ännu inte känt. Däremot har polisens bild av vad som 

hände vid knivattacken klarnat, uppger TT. 

– Det är klart att det finns en bild, men det är alldeles för tidigt för att gå ut med någon bild 

av hur det här har gått till, säger polisens kommenderingschef Per Ågren – och tillägger: 

– Vi har fragment av händelseförloppet, självklart. 

Till Expressen säger Per Ågren på onsdagseftermiddagen: 

– Vi kommer förstås att gå igenom allt utredningsmaterial, däri finns en massa filmer och 

foton i alla olika former. 

På fredagen berättade polisens presstalesman Per Strömbäck att utredarna undersöker hur 

36-åringen kom in i varuhuset. Om han förföljde offren eller stötte ihop med dem på 

husgerådsavdelningen. 

Hur lång tid skulle du uppskatta att det tar att gå från ingången till husgerådsavdelningen? 

– Det beror på hur snabbt du går. Men om du går som vanligt tar det 30 sekunder - 1 en 

minut. Om du går in där nere kommer du först till vagnarna – sedan husgerådsavdelningen. 

Det är det första försäljningsstället. 
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36-åringen skulle avvisas 

Attacken inträffade på varuhusets nedre plan. Den huvudmisstänka 36-åringen skulle avvisas 

med omedelbar verkan från Sverige. Nu utreder polisen om det finns ett samband mellan 

avvisningsbeslutet och det gåtfulla dubbelmordet. Enligt Fredrik Bengtsson, presschef på 

Migrationsverket var 36-åringen på ett möte på Migrationsverkets kontor i Västerås bara 

timmar innan morden inträffade. 

– Vi träffade sökande på förmiddagen den 10 (augusti reds. anm.) och hade en kontakt med 

honom på kontoret i Västerås, säger Fredrik Bengtsson. 

Han uppger för Aftonbladet att man under mötet behandlade 36-åringens utlämningsärende. 

– Det är personliga uppgifter som vi inte kan gå in på av sekretesskäl. 

Enligt uppgifter från Migrationsverket som Expressen tagit del av hade 36-åringen fått sin 

ansökan om uppehållstillstånd avvisad den 16 juli och delgavs muntligen den 27 juli. 

"Omedelbar avvisning till Italien" uppger myndigheten att det tagits beslut om. 

– Beslutet var att personen skulle återsändas till Italien där han redan har ett 

uppehållstillstånd, säger Fredrik Bengtsson. 

"Vi brukade spela fotboll" 

Aftonbladet uppger att den frisläppte 23-åringen kan bli ett av åklagaren Eva Moréns 

starkaste vittnen i den fortsatta mordutredningen. Till Expressen säger hon på fredagen att 

mannen inte är formellt avförd – inte än.… 

– Han är fortfarande intressant för utredningen och höra honom. Han har ju i vart fall 

befunnit sig på platsen.Den 36-årige mannen, boende på ett asylboende i Arboga, är inte 

känd av polisen sedan tidigare. Enligt en eritrean på asylhemmet, som Expressen träffat och 

pratat med, kom mannen till Sverige från Italien, där han tidigare jobbat som fiskare: 

– Han kom hit för två eller tre månader sedan. 

Enligt eritreanen är 36-åringen kristen och ett av hans intressen är idrott. 

– Vi brukade åka in till Arboga och spela fotboll en till två gånger i veckan, berättar mannen. 

Knivar beslagtagna 

Enligt Aftonbladet - som hänvisar till källuppgifter - ska övervakningsbilder visa hur den 

misstänkte 36-åringen sliter åt sig två Ikea-knivar kort före morden. 

– Vi säger inget om det. Det är av skälet att vi behöver utreda brottet färdigt. Var de kommer 

ifrån, vilka knivar det var, hur de såg ut, det är sånt som är centrala delar i 

förundersökningen. Därför kan vi inte berätta, har Per Ågren vid polisen tidigare uppgett. 

Poliskällor till VLT uppger att de misstänkta med all sannolikhet ska ha använt knivar från 

Ikeas egna sortiment. Under tisdagen bekräftade varuhuschefen Mattias Johansson att man 

stoppar all försäljning av knivar på Ikea i Västerås. 

– Av direkt hänsyn till mina medarbetare kommer vi inte ha några knivar till försäljning, 
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säger han till TT. 

– Det är ett beslut som jag har tagit och det är tillfälligt. 

Ökad bevakning på asylboendet 

Polisen befann sig under tisdagen på mannens asylboende i Arboga med anledning av 

morden. 

– Polisen kom i dag på morgonen med två bilar. De gick in på boendet och stannade en 

stund. Jag vet inte vad de gjorde här, men efteråt satte de upp staket runtom, berättar en 

boende. 

Polisen befarar att "mörka krafter" ska utnyttja knivmorden på Ikea för sin egen vinning. 

Med anledning av dådet har därför det polisiära skyddet stärkts på asylboenden i hela länet, 

berättade närpolischef Per Ågren under en pressträff på tisdagen. 

– Vi vidtar de trygghetsskapande åtgärder som vi anser behövs, säger Per Ågren. 

Ingen politisk koppling 

Under natten mellan fredagen och lördagen utrymdes asylboendet efter att polisen först 

tipsats om en misstänkt sprängladdning och sedan lokaliserat ett misstänkt föremål i form av 

en svart sopsäck. Polisen vill ännu inte kommentera något eventuellt motiv, men berättar att 

man inte har hittat någon politisk koppling. Samtidigt är Säkerhetspolisen inkopplad, har Per 

Ågren bekräftat för Expressen: 

– Det är ganska naturligt att vi även pratar med Säkerhetspolisen. Vi vill samla all kunskap 

som kan finnas. 

Men han betonade samtidigt: 

– Det finns inga politiska förtecken i det vi har sett hittills, säger Per Ågren. 

Ett skakat vittne har berättat om skräcken inne på varuhuset: 

– Jag fattar inte själv vad som har hänt. Jag skulle bara fram och se om jag kunde göra något. 

Jag såg två personer ligga på golvet. Jag behöver hem och smälta det här. Det är fruktansvärt. 

Såg en livlös kvinna på golvet 

Ett annat vittne som Expressen talat med jobbar precis bredvid Ikea. Hon förstod att något 

hade hänt när hon såg hur Ikea-personal sprang ut från varuhuset tillsammans med 

ambulanspersonal. Sedan såg hon en livlös kvinna ligga på golvet inne i varuhuset. Hon 

trodde först att kvinnan svimmat. 

– "Varför ligger hon där, varför är det ingen som hjälper henne" tänkte jag. Sen kom 

ambulansen, och då tänkte jag att hon kanske hade fått en hjärtinfarkt. Det är ju inte som att 

man tror att folk ska dö så där, berättar vittnet, som vill vara anonym. 

Bara en liten stund senare såg hon hur ambulanspersonal bar ut en man på bår. 

Till Nerikes Allehanda berättar Anna och hennes son Anton att de blev vittnen till 
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vansinnesdådet på Ikea. 

– Om vi varit där en minut tidigare hade det kunnat vara vi som drabbats, säger Anna. 

Tillståndet för 36-åringen har förbättrats 

Den 36-årige mannen har opererats två gånger för sina skador, som under tisdagen 

betecknades som livshotande. På onsdagen hade hans tillstånd stabiliserats. Eva Lindahl, 

kommunikationsdirektör på Landstinget Västmanland, sa på onsdagsmorgonen till 

Expressen: 

– Det är allvarligt men stabilt sedan gårdagen, kan man väl säga. 

Så det har förbättrats något? 

– Ja, sedan kan man ju aldrig sia om det kommer komplikationer eller så. Men det senaste är 

att det är fortfarande allvarligt, men det har blivit mer stabilt. 

Under torsdagen kunde 36-åringen svara på polisens frågor. Han kunde då också höras av 

polisen på sjukhuset. Det var i samband med det förhöret som han erkände de båda morden. 

Personalen samlas på Ikea 

På tisdagsmorgonen öppnade butikerna i Erikslundsgallerian i Västerås åter igen - med 

undantag för Ikea. Varuhuset valde att hålla stängt. Präst, psykolog och företagshälsovård har 

efter morden funnits på plats för att hjälpa personalen att bearbeta det som skett. 

– Vi har haft ett behov av att fokusera på oss själva då många är berörda av det som hänt. 

Men väldigt många av mina och mina kollegers tankar går också till dem som är direkt 

drabbade och deras anhöriga, berättade varuhuschefen Mattias Johansson i Expressen. 

De efterföljande dagarna efter morden har uniformerade poliser befunnit sig i närheten av 

gallerian. På onsdagsförmiddagen öppnade Ikeavaruhuset igen för allmänheten. Även 

husgerådsavdelningen, där mordet skedde. 

– Polisen har som en del i deras strategi beslutat att ha väldigt mycket uniformerad personal 

på plats. Det kommer att vara väldigt mycket mer synlig säkerhetspersonal och poliser på 

plats, sa Mattias Johansson. 

Enligt honom var det för tidigt att tala om eventuella ändringar av varuhusets 

säkerhetsrutiner. 

– En sådan här händelse är extremt ovanlig och polisen är mitt uppe i sin utredning. Det 

finns anledning att komma tillbaka till säkerhetsfrågor och rutiner och vi har säkert ett jobb 

att göra framöver. Men nu ligger fokus på att ta hand om varandra. 

"Värsta dag någonsin" 

Varuhuschefen Mattias Johansson hade ett kort uttalande till pressen under måndagen 

utanför Ikeas ingång, direkt efter morden: 

– Ni pratar med en kille som just nu kanske har sin värsta dag någonsin på jobbet men också 

som människa, sa han och fortsatte: 
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– Jag har väldigt många kolleger som mår dåligt, men det är också viktigt att säga att ingen 

medarbetare är skadad. Vi lägger nu fokus på att ta hand om kunder och anställda som kan 

ha varit vittnen, men också andra medarbetare. Sedan får vi eller polisen återkomma när vi 

vet något mer. 

– Det är en fruktansvärd dag och mina tankar går till anhöriga till de som drabbats av det 

som har hänt. 

På onsdagen, efter öppnandet, talade Expressen på nytt med Mattias Johansson, 

varuhuschefen på Erikslund. 

Hur resonerade ni kring beslutet att öppna i dag? 

– Det föregicks av rätt mycket samtal med folk som kan sådana här saker – psykologer, 

terapeuter och duktiga människor i frågan – men framför allt väldigt mycket samtal med 

mina medarbetare och kolleger här på Ikea i Västerås. 

– En stor anledning till att vi hade stängt i går var för att samla och få prata med varandra om 

det som inträffat, och framför allt att få ventilera det vi har varit med om. 

Hur har du och din personal reagerat på det som hänt? 

– Vi är berörda förstås. Det är viktigt att säga. Väldigt mycket tankar går till de som är direkt 

drabbade och de anhöriga kopplat till det här. Men självklart är vi också berörda. 

– Jag upplever också i dag, till viss del, ett lugn och en stämning som är rätt kontrollerad. 

Folk respekterar att vi har öppnat, de stöttar beslutet, och på något sätt har vi lyft blicken lite 

grann och försöker komma tillbaka till en så normal vardag som möjligt. 

Har ni haft personal som inte klarat av att komma tillbaka till jobbet? 

– De allra flesta har valt att komma hit och ha en dialog med oss och det har vi uppskattat. 

Det har varit vår tanke hela tiden, att få träffa människor i all sin enkelhet och sitta och prata. 

Både med oss ansvariga och varandra men också med folk som är jätteduktiga på den här 

typen av händelser. Det är psykologer, det är präster, det är beteendevetare – duktiga 

människor som har stöttat oss. Vi har fått ett fantastiskt stöd från kolleger och andra Ikea-

varuhus och jag upplever att vi har fått det stöd som jag och vi kan förvänta oss i ett sådant 

här läge. 

Ni har tills vidare tagit bort knivar från husgerådsavdelningen. 

– I samband med att vi tog beslut om att öppna Ikea Västerås i går eftermiddag så tog jag 

också ett beslut, av direkt hänsyn och omtanke till mina medarbetare, att plocka bort 

köksknivar från försäljning. Beslutet är tillfälligt och vad det innebär får jag be om att 

återkomma med. 

Hur tror du att händelsen kommer påverka varuhuset i ett längre perspektiv? 

– Det som har hänt påverkar inte bara Ikea, det påverkar hela landet, och nyheten har vad jag 
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förstått även nått utanför landets gränder, så det är klart att det påverkar, säger Mattias 

Johansson. 

"Tankar går till drabbade" 

Efter knivattacken på Ikea erbjuder domkyrkan i Västerås stöd till de som behöver. De som 

vill visa sitt deltagande efter våldsdåden kan skriva in en minnesbok och kan även tända ljus 

för de drabbade. Kyrkan har också en präst tillgänglig för samtal. 

På Ikea har man upprättat en minnesplats, för att hedra offren i attacken. 

På ett litet bord kan man lägga blommor, skriva, rita och teckna i en minnesbok: "Vila i frid. 

Tankarna går till alla anhöriga", står det i ett inlägg. 

"Hon uppskattade friskvård" 

Samtidigt höll bönhuset öppet i byn där den mördade mamman och hennes son bodde öppet 

under tisdagen. Valter Stenmark, ordförande i bönhusföreningen, var själv på plats tände två, 

långa vita ljus för den drabbade familjen och deras anhöriga. Sorg och förstämning präglar 

byn: 

– Det är så oerhört tragiskt alltsammans. Mor och son var på semester och hennes man var i 

Stockholm och jobbade när det inträffade. Det som skulle vara något trevligt blev i stället en 

stor familjetragedi. 

Inger Larsson, 70, kommer från samma by och lärde känna den nu mördade kvinnan när de 

tränade i samma gympagrupp. 

Hon berättade: 

– Det är en uppskattad aktivitet för alla åldrar i grannbyn. Jag hade varit med i gruppen i 

många år när hon började. Hon uppskattade friskvård och att röra på sig väldigt mycket. 

När sågs ni för sista gången? 

– Det måste ha varit på det senaste gympapasset, på våravslutningen. Hon var en mycket fin 

och rar människa. 

 

Publicerad den 10 augusti 2015 på Expressen.se (Uppdaterad fram till den 14 augusti) 

(Hellberg, Lennander, Lundberg, Malmgren & Reinholdsson, 2015a, 10 augusti) 
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Analysobjekt 1: rubrik                                                                                           Expressen (Artikel 6)                                                                                                                                                             

Vittnet efter attacken: ”Man blir chockad” 

Analysobjekt 2: ingress 

En kvinna och en man har dödats i en knivattack, mitt i shoppingrushen på Ikea i 

Västerås. 

  Ytterligare en person är förd till sjukhus, med livshotande skador. 

  Vittnen som befann sig på och i närheten av varuhuset är chockade över vad 

som hänt. Siriwan Fateh berättar att hans fru såg vad som hände. 

  – En av de som har avlidit var bredvid henne på Ikea, samtidigt när hon höll på 

och jobbade. 

Analysobjekt 3: brödtext inklusive mellanrubriker 

När Expressen pratade med Siriwan Fateh, 35 år, befann han sig utanför Ikea och väntade på 

att hans fru, som jobbar i varuhuset, skulle komma ut. 

– Jag hade hämtat min dotter på dagis och så ringde hon och berättade vad som hänt. Hon 

lät chockad och ledsen och vi väntar nu på att hon ska komma ut, berättade han. 

I samtalet berättade Siriwan Fatehs fru också att hon varit precis i närheten av en av de 

avlidna under attacken. 

– Hon var skakig och kunde inte prata så mycket, sa han, och fortsatte: 

– En av de som har avlidit var bredvid henne på Ikea, samtidigt när hon höll på och jobbade. 

Ett annat vittne som Expressen talat med jobbar i precis bredvid Ikea, och hon förstod att 

något hade hänt inne på varuhuset när hon såg hur Ikea-personal sprang ut därifrån 

tillsammans med ambulanspersonal. 

Sen såg hon en livlös kvinna ligga på golvet inne i varuhuset. 

– När jag såg den livlösa kvinnan så trodde jag först att hon hade svimmat. "Varför ligger hon 

där, varför är det ingen som hjälper henne" tänkte jag. Sen kom ambulansen, och då tänkte 

jag att hon kanske hade fått en hjärtinfarkt. Det är ju inte som att man tror att folk ska dö så 

där, berättar vittnet, som vill vara anonym. 

Hon fortsätter: 

– Det var jättejobbigt. Jag fick en chock och ringde till mamma och sa: "Det ligger en död 

människa inne på Ikea." Jag förstod inte riktigt vad som hänt först. Sen började jag må 

jättejättedåligt. 

Bara en liten stund senare blev hon vittne till hur ambulanspersonal bar ut en man på bår. 

Yvette Severin, 42, från Eskilstuna satt på varuhusets restaurang med sin syster när en röst i 

högtalarna uppmanade alla att lämna byggnaden. Väl utanför möttes de av polis. 
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– Vi träffade en person utanför som sa att hon hade sett en skadad person ligga på golvet på 

köksavdelningen, säger Yvette Severin.En stund senare kom ambulanspersonal utspringande 

med en skadad man på bår. 

– Då sa hon att det inte var samma kille som hon hade sett på golvet. Då förstod man att det 

var fler än en som blivit knivskuren. 

"Gripandet gick fort" 

Fredrik Pikkuaho hade just lämnat varuhuset tillsammans med sin fru när han på 40 meters 

håll bevittnade gripandet av den misstänkte gärningsmannen vid en busshållplats. 

– Jag hörde polisen säga "du stämmer in på signalementet", sen gick gripandet fort. De fick 

ned honom på marken. Han gjorde inte motstånd utan det gick lugnt till, säger Fredrik 

Pikkuaho och fortsätter: 

– Han gjorde mest ljud ifrån sig. Jämrande ljud. 

Blev chockad 

Therese Dahlberg, 25, från Västerås var och handlade på Ikea med sin svärmor när attacken 

ägde rum. Hon och hennes svärmor hade precis ätit lunch på varuhuset, och begav sig i väg 

för att shoppa vidare. 

– Vi såg att det var en stor folksamling på våningen nedanför, och att väktare stod och 

diskuterade. Vi trodde att några blivit osams, och tänkte inte så mycket mer på det. Men sen 

blev det plötsligt utrymning, och vi fick höra från personal att polis och ambulans var 

iblandade, säger hon och fortsätter: 

– Sedan fick vi höra från en annan besökare att någon blivit knivskuren, och att någon 

kanske till och med avlidit. Det är klart det är jobbigt. Man blir chockad när sådant här 

händer så tätt inpå. Att man går och ska handla på Ikea och helt plötsligt ska behöva gå och 

tänka "ska jag bli knivhuggen i dag". 

Therese Dahlberg berättar att hon utanför varuhuset såg fem, sex ambulanser. 

– Och så gick polisen med hundar utanför och letade efter någonting. 

"Förstod att något var fel" 

Magnus Eriksson var också på plats på varuhuset. Han berättar att polisen undersöker alla 

bilar som lämnar plasten. 

– Vi sitter i bilkö på väg ut från parkeringsgaraget. Det står poliser vid utfarterna och de 

stannar alla bilar och tar uppgifter på alla som passerar ut, säger han. 

Nathalie Grunditz, 29, från Västerås hade tänkt handla på Ikea i dag, men när hon väl kom 

till parkeringen såg hon att det stod ovanligt mycket folk där. Sen hörde hon att det tjöt ett 

larm. 

– Jag förstod att det var något fel, så jag frågade några på parkeringen vad det var som hänt. 

Då fick jag höra att någon blivit knivskuren, säger hon. 

Nathalie Grunditz berättar att hon då vände bilen direkt för att åka hem. 
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– Det kändes läskigt. När jag körde förbi en av de andra entréerna på baksidan av Ikea såg 

jag att hela personalen var samlad där. Någon såg ledsen ut. Sen såg jag fler ambulanser och 

polisbilar. 

Luis Muniz, 33, från Norrköping hade även han tänkt åka till Ikea i Västerås i dag. 

- Jag hade just slutat jobbet och skulle till Ikea och handla. Jag hade ingen aning om detta 

och blev väldigt förvånad över vad som hänt, säger han. 

26-åriga Joakim Nittberg från Västerås känner personal på Ikea, och blev orolig när han fick 

höra vad som hänt. 

- Det är bedrövligt. Jag hörde vad det var som hade hänt, jag läste det i VLT . Jag känner en 

som jobbar här inne. Han mår bra vad jag vet, säger han. 

Förhör i varuhuset 

Expressens reporter Filip Johansson finns på plats vid köpcentret Erikslund i Västerås. 

– Det är nästan inget folk här. Många har rört sig härifrån, säger han vid 15-tiden. 

Vid 16-tiden är det fortsatt tomt runt varuhuset. 

– Jag kan se sex utstationerade poliser. De är skickade från Uppsala, och har varit på plats 

länge. Det kommer ut folk då och då från varuhuset ihop med polis. Vi har fått veta att de 

personerna har varit med om förhör inne i varuhuset, för att de antagligen såg det hela. 

Många av dem är skakade så klart, säger Filip Johansson. 

 

Publicerad den 10 augusti 2015 på Expressen.se 

(Hellberg, Lennander, Malmgren, Nilsson & Reinholdsson, 2015, 10 augusti) 
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Analysobjekt 1: rubrik                                                                                           Expressen (Artikel 7)                                                                                                                                                                         

Hans syster var mitt i knivattacken på Ikea 

Analysobjekt 2: ingress 

Jamals syster hamnade mitt i knivattacken på Ikea. Efter timmar av oro fick 

familjen äntligen möta henne på parkeringen utanför varuhuset. 

   – När hon kom ut gick jag fram till henne och kramade henne hårt och hon 

grät. Jag försökte vara starkare än henne. 

Analysobjekt 3: brödtext inklusive mellanrubriker 

Dagen hade börjat som vanligt för Jamal Kaytoli, 34. Han hade varit och tränat och satt och 

satt och åt på Pizza hut med sina vänner när hans yngre syster ringde. 

Systern jobbar som värd och kassörska på Ikea i Västerås och hamnade mitt i knivattacken 

där två personer dödades och en skadades allvarligt. 

– Hon var väldigt ledsen och berättade om attacken. Hon hade hört skrik och sett blod inne 

på varuhuset. Först visste hon inte att de hade dött, berättar Jamal. 

När systern sedan ringde upp en stund senare och ytterligare förstått allvaret i situationen 

ville Jamal komma och hämta henne på Ikea. Men personalen var tvungen att stanna kvar 

inne på varuhuset för att bli förhörda. 

– Hennes man var på kurs och var inte hemma. Jag åkte hem till dem och fick berätta för 

honom om vad som hade hänt. Vi åkte båda två tillsammans med deras barn till Ikea för att 

hämta henne när hon skulle komma ut därifrån, säger Jamal. 

Var chockad 

Hans syster kunde på telefon berätta att hon var oskadd men chockad efter händelsen. Både 

Jamal och hans svåger var oroliga över vad som hade skett. 

– Jag kände mig orolig för min syster men när jag frågade henne hur hon mådde kunde hon 

berätta att hon var oskadd men att hon var chockad över vad som hade hänt. 

Tillslut kom hon ut och hela familjen kunde krama om henne och tillsammans åka därifrån. 

– När hon kom ut gick jag fram till henne och kramade henne hårt och hon grät. Jag försökte 

vara starkare än henne. 

 

Publicerad den 11 augusti 2015 på Expressen.se 

(Nilsson, 2015, 11 augusti) 

 

 

 

 

http://www.expressen.se/nyheter/ikea-varuhus-i-vasteras-avsparrat/
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Analysobjekt 1: rubrik                                                                                           Expressen (Artikel 8)                                                                                                                                                                          

De samlas för att bearbeta sorgen 

Analysobjekt 2: ingress 

I går mördades en mor och hennes son inne på Ikea i Västerås. I dag håller 

varuhuset stängt men människor söker sig ändå till platsen för att besöka den 

sorgeplats som nu har upprättats. 

– Det är lite läskig stämning här, säger Towe Bygde. 

Analysobjekt 3: brödtext inklusive mellanrubriker 

"Vila i frid", skriver systrarna Bygde och ritar ett hjärta. En hälsning som riktas mot de som 

föll offer för den attack som ägde rum precis bakom den vägg där de nu står och tittar i en 

bok med hälsningar. 

Nedanför den stora Ikea-skylten har en liten plats skapats, där sorgen får skapa sitt eget 

utrymme. 

– Det är ingen som är på bra humör här i dag, alla som arbetar i butikerna får låtsas, säger 

Emma Bygde. 

Hon jobbar själv i köpcentret, liksom de flesta som är på plats i Erikslund - där alla butiker 

har öppet förutom Ikea. Besökarna är dock få. 

– Det är så annorlunda mot en vanlig tisdag. Och stämningen här är dov och tryckt, både hos 

kunder och de som jobbar, säger Anders Holmberg, som arbetar i byggnaden som elektriker. 

"Det är vansinne" 

Det är dagen efter dubbelmordet på Ikea i Västerås. Vad som verkar vara ett plötsligt 

vansinnesdåd av två gärningsmän som krävde lika många offer, en 55-årig mamma och 

hennes 28-åriga son, båda från Skellefteå. 

– Man blir ju förbannad. Det är vansinne det här, ett riktigt vansinnesdåd, säger Anders 

Holmberg. 

– Alla är nog lika chockade här i Västerås. Att det händer mitt på dagen, i ett varuhus. Man 

undrar varför, säger Elin Svendsen som är på besök för att kolla till om hennes kompisar som 

arbetar i butikerna mår bra. 

Ikeas personalstyrka har samlats 

På morgonen samlades hela Ikeas personalstyrka, för att hjälpa varandra genom det som 

hade hänt. 

– Många är chockade så klart. Vi som inte var precis på platsen där det hände trodde att det 

var något tekniskt fel när vi hörde om utrymning, men sedan hörde vi vad som hade hänt. 

Det är otroligt läskigt, säger en i personalen till Expressen. 

Polis har funnits på plats hela dagen för att ta emot tips och svara på frågor. Även Västerås 

stads krisstöd har funnits på plats i köpcentret hela dagen. 
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Det är märkligt tyst. Många går med nedböjda huvuden, långsamt. 

– Jag jobbar i köpcentret, och man vet inte vad man ska säga. Det är bara tragiskt, hemskt 

och fruktansvärt, säger Emma Bygde och systern Towe fortsätter: 

– Det är lite läskig stämning här, säger Town Bygde. 

 

Publicerad den 11 augusti 2015 på Expressen.se 

(Johansson, 2015, 11 augusti) 

 

 

 

 


