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Abstract

Title: More guns-less violence? A qualitative and comparative analysis between the swedish and the 

american daily news-press.   

The purpose of this study was to explore how the american, and swedish news-press,  portray the school  

shooting that took place at Sandy Hook Elementary School in Newtown, Connecticut, USA (2012-12-14). The 

aim of the study was to relate the results to discourses outside from the text, mainly the Discourse weapon-

laws.     

The school massacre resulted in 26 innocent victims, who where all shoot to death by the hand of the 

gunman Adam Peter Lanza. The gunman, a 20 year old boy, used 

high-capacity semi-automatic weapons when killing innocent children and adults.  

The school shooting at Sandy Hook Elementary School have raised many questions about american gun-

laws. The gun-debate in America is therefore still ongoing and somewhat infected.    

The theories that has been used, in order to answer the formulated research questions, mainly consists of  

agenda-setting theory, priming and framing. Due to the complexity of american weapon-laws, the study 

found a need for applying related research to the theoretical framework. 

The method the study used, in order to answer the formulated research questions, consists of discourse 

analysis. The study material has been determined, and categorised, by determinating what the article state as  

problem and solution on problem. By doing so, two different discourses, within the Discourse Weapon-

laws, have been detected in the material.       

The results found by the study indicates that there is in fact a difference between how the tragic event at  

Sandy Hook Elementary School are portrayed in swedish and american press. The articles from the different  

newspapers also suggests that the event at Sandy Hook Elementary School has raised different questions,  

resulting in different kinds of debates, in America and in Sweden.        

Keywords: School massacre, american weapon-laws, Sandy Hook, Discourse Analysis, agenda-setting  

theory. 

Nyckelord: Skolmassaker, amerikanska vapenlagar, Sandy Hook, Diskursanalys, Dagordningsteori.     
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1. Inledning 

The only thing that stops a bad guy with a gun is a good guy with a gun - Wayne LaPierre.1 

Den 14 december 2012 ägde en fruktansvärd händelse rum på Sandy Hook Elementary School  

(fortsättningsvis benämnd som Sandy Hook) i Newtown, Connecticut, USA. Än en gång hade USA, och 

världen, fått uppleva det som inte får hända- oskyldiga människor skjuts till döds på en skola. 

Massakern på Sandy Hook berövade 26 människor livet varav 20 av de mördade var barn. 2 Endast 

skolmassakern i Blacksburg, Virginia, fem år tidigare hade en dödligare utgång då antalet uppgick till 32  

döda.3 Dödsskjutningen på Virginia Tech i Blacksburg och Sandy Hook  i Newtown delar mer än en 

gemensam nämnare. I båda fallen var massakern utförd av en ensam gärningsman som begick självmord  

efter dådet men gärningsmännen hade även en anknytning till skolan. Virigina Tech mördaren Seung Hui  

Sho var inskriven student på Virigina Tech och Adam Peter Lanza, skolskytten på Sandy Hook, hade tidigare  

gått på skolan.4 

Skolmassakern på Sandy Hook är den senaste i raden av flertalet skolskjutningar med dödlig utgång i USA.  

Händelsen har blåst nytt liv i den pågående debatten om en nationell och skärpt vapenlagstiftning. Det är  

framförallt ägandet och användandet av halvautomatiska vapen, så kallade assaualt weapons, som väckt 

särskilt stor frustration hos kritikerna efter händelsen på Sandy Hook. Gärningsmannen, Adam Peter Lanza,  

använde sig av ett halvautomatiskt gevär med en kapacitet på 30 magasin när han utförde 

dödsskjutningarna.5 Lanza hade ingen vapenlicens och samtliga vapen som användes under  

dödsskjutningarna tillhörde dennes moder.6 Kritiken som uppkom efter händelsen riktade sig även mot att 

gärningsmannen, som var 20 år gammal vid tillfället, lagligt och relativt enkelt skulle kunna köpa och 

registrera vapen av liknande typ enligt vapenlagarna i staten Connecticut. Lanza hade inte ett registrerat  

avvikande eller abnormt beteende, inte heller några juridiska överträdelser, vilket skulle kunna försvåra för 

en vapenlicens. Det är alltså högst troligt att gärningsmannen likväl skulle kunnat använda sig av personligt 

licensierade halvautomatiska vapen när han utförde dödsskjutningarna.7  

Skolmassakrerna på Virigina Tech och Sandy Hook ledde till att det omdiskuterade tillägget i den 

amerikanska konstitutionens Second Amendment utsattes för påtryckningar. Second Amendment är det 

andra av totalt tio tillägg i konstitutionen som är reglerade genom Bill of Rights. Tillägget tillskriver 

1 Rich, Motoko & Lichtblau, Eric. N.R.A. Envisions à Good Guy With a Gun´in Every School. The New York Times. 
2012-12-21. 

2 State of Connecticut. Department of Emergency Services and Public Protection.
(http://www.ct.gov/despp/cwp/view.asp?Q=515554&A=4226  )   Hämtad 2013-02-18.   

3 Virigina Tech Review Panel. Mass Shootings at Virigina Tech. Report of the Review Panel. 
(http://www.governor.virginia.gov/TempContent/techPanelReport-docs/FullReport.pdf  )   Hämtad 2013-02-19. 

4 Ibid., Hämtad 2013-02-22.  
5 State of Connecticut. Department of Emergency Services and Public Protection. 

(http://www.ct.gov/despp/cwp/view.asp?Q=517284&A=4226  )   Hämtad 2013-02-19. 
6 Ibid., Hämtad 2013-02-20. 
7 NRA-ILA. Institute for Legislative Action. (http://www.nraila.org/gun-laws/state-laws/connecticut.aspx) Hämtad 

2013-02-19. 
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amerikanska medborgare rätten att äga och bära vapen men lagstiftningen gällande användande och ägande  

kan dock differentiera i de olika delstaterna.8 Eftersom USA är en federation och de olika delstaterna har en 

stor självbestämmanderätt, genom statspecifika och federala lagar, försvårar det för en nationell  

vapenlagstiftning.9 

Drivkraften bakom det fruktansvärda dåd som Adam Peter Lanza begick kan bland annat förklaras och 

förstås medicinskt. Den här uppsatsens ambition är inte att försöka svara på varför en individ begår 

fruktansvärda handlingar utan strävar efter att försöka identifiera hur skolmassakern, och de amerikanska 

vapenlagarna, skildras i svensk och amerikansk dagspress. 

För att kunna genomföra en tillförlitlig studie, med vetenskaplig tyngd och legitimitet, kommer följande 

teorier att tillämpas; dagordningsteori, gestaltningsteori och värderingsteori. 

Teorierna ligger således till grund för studien, hur materialet tolkas och bedöms. Teorierna och teorivalet  

beskrivs närmare under rubriken Teoretiska tolkningsramar.   

1.2. Problemformulering 

Nyheten om den amerikanska skolskytten och massmördaren Adam Peter Lanza nådde USA och Sverige den  

14 december 2012. Efterföljande dagar rapporterade dagspressen intensivt om händelseförloppet,  

dödssiffran, polisutredningen, överlevare och om de mördade. Händelsen rymmer många förklaringar,  

berättelser och skildringar. Skolmassakern på Sandy Hook består av flera delar vilket innebär att händelsen  

kan förmedlas utifrån flera olika perspektiv. Media kan således bidra till hur vi uppfattar vår verklighet 

genom vad som förmedlas. Skillnader i hur vi uppfattar vår verklighet och händelsen på Sandy Hook kan 

därför förklaras utifrån flera aspekter, bland annat kulturellt.10  

USA har en grundlagstiftad vapenlag som genom tillägget i den amerikanska konstitutionen Second 

Amendment  fastställer rätten för amerikanska medborgare att äga och bära vapen. Det skiljer sig markant 

från de svenska vapenlagarna och den svenska vapenkulturen vilket kan påverka hur vi uppfattar vår 

verklighet och händelsen på Sandy Hook. USA har även, till skillnad från Sverige, drabbats av ett flertal  

skolmassakrer vilket betyder att relationen till fenomenet skolmassaker bör vara starkare och mer 

närliggande hos den amerikanska publiken.11 

Vidare innebär det att relationen till vapen, den amerikanska vapenkulturen och skolmassakrer separerar  

den amerikanska publiken från den svenska publiken. Av den anledningen är det intressant att undersöka 

vilken verklighet som media i de olika länderna förmedlar till sin publik. Om man utgår från att media 

8 Second Continental Congress, Constitutional Convention, Jefferson, Thomas. (2008) The Constitution of the United 
States of America; the Declaration of Independence; and the Articles of Confederation. Wilder Publications, 
Limited. s. 25.    

9 Hague, Rob & Harrop, Martin (2007), Comparative Government and Politics. 7 uppl. Basingstoke: Palgrave 
Mcmillian. s 196. 

10 McCombs, Maxwell (2004), Setting the agenda- the mass media and public opinion. Oxford: Polity. s. 36. 
11 Citizens Commission on Human Rights International. (http://www.cchrint.org/school-shooters/  )  Hämtad 2013-02-28. 
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speglar verkligheten och samhället men även påverkas av samhället som den verkar inom borde det föreligga  

en skillnad i nyhetsrapporteringen. Det är således viktigt och intressant att undersöka om det faktiskt 

föreligger en skillnad i nyhetsrapporteringen.                     

2. Syfte och frågeställningar 

Uppsatsens syfte är att undersöka hur skolmassakern på Sandy Hook, och den efterföljande vapendebatten,  

skildras i svensk och amerikansk dagspress. 

För att besvara syftet avser uppsatsen att besvara följande frågeställningar:    

• Vad anges som problem, och lösning på problem, i gestaltningen av skolmassakern på Sandy Hook i 

svensk-och amerikansk dagspress? 

• Hur skildras de amerikanska vapenlagarna i svensk-och amerikansk dagspress med i relation till  

skolmassakern på Sandy Hook? 

3. Teoretiska tolkningsramar 

För att besvara frågeställningarna kommer uppsatsen att använda sig av tre centrala teoribildningar för att  

underbygga argument, tolka och analysera materialet. I avsnittet som följer behandlas dagordningsteori,  

gestaltningsteori och värderingsteori (fortsättningsvis benämns gestaltnings-och värderingsteori enligt  

framing och priming). Avsnittet tar vid genom att redogöra för tidigare forskning, inom ramen för 

skolskjutningar och de amerikanska vapenlagarna.    

Forskare är fortsatt oeniga om huruvida priming och framing kan betraktas vara fristående teorier då 

förhållandet till dagordningsteorin är betydande. Oavsett teoridebatten berör framing och priming de  

djupgående medieeffekterna som en händelse, eller en nyhet, kan ge upphov till. 12 Valet av teoribildningar 

utgår från dess förmåga att förklara medieeffekter och varför de uppkommer. Valet baseras även på att 

teorierna erhållit stort empiriskt stöd. 

I kombination med dagordningsteorins mer övergripande paradigm är framing och priming förenliga med  

uppsatsens ambition vilken är att identifiera, förklara och analysera skillnader i nyhetsrapporteringen om 

händelsen på Sandy Hook. 

Eftersom undersökningsmaterialet för studien utgörs av artiklar från dagstidningar i två skilda kontinenter 

bedöms de teoretiska tolkningsramarna vara lämpliga för att förklara och identifiera avvikelser i  

nyhetsrapporteringen.13 

12 McCombs, 2004. s. 86. 
13 Shehata, Adam (2012), Medierna och makten över publiken, i Medierna och demokratin. 2 uppl. Nord, Lars & 

Strömbäck, Jesper (red.), Lund: Studentlitteratur. s. 318.  
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3.1. Tidigare forskning

Det finns en uppsjö av forskning publicerad om fenomenet skolmassakrer och skolskjutningar. Ett flertal 

artikelanalyser om hur skolskjutningar porträtteras i media finns att tillgå men det är överhängande det 

psykologiska, sociologiska och psykosociala ansatserna som dominerar forskningen. 14 Det är alltså försöken 

att förklara varför individer begår fruktansvärda handlingar som utgör den största delen av forskningen. 15  

Den här uppsatsen strävar emellertid inte efter att förklara varför individer begår sådana handlingar utan 

ämnar att redogöra för hur skolmassakern på Sandy Hook skildras i svensk-och amerikansk dagspress.  

Fallet Sandy Hook utgör ett särskilt intressant forskningsområde inom ramen för skolskjutningar. Forskning 

om de amerikanska vapenlagarna, och dess komplexitet, i relation till skolskjutningen på Sandy Hook har  

inte genomförts. Därför ämnar den här studien att svara på hur händelsen på Sandy Hook, och de  

amerikanska vapenlagarna, skildras i amerikansk-och svensk dagspress.         

I ett land där omkring 124 miljoner amerikaner lever i ett hushåll där det finns ett registrerat vapen, och det  

sammanlagda antalet registrerade vapen i landet uppgår till omkring 270 miljoner (år 2009), blir frågan om 

skärpta vapenlagar oundvikligen föremål för debatt.16 

John R. Lott. JR, verksam forskare vid University of Chicago, publicerade sin forskning om de så kallade 

right-to-carrying-laws (rätten att bära vapen lagar) för första gången i Journal of Legal Studies (januari 

1997). Lott hävdar i sin studie att amerikaners rätt att bära och äga dolda vapen inte har ett samband mellan 

antalet vapenrelaterade brott i landet, tvärtom hävdar Lott att right-to-carrying-laws bidragit till en ökad 

känslan av trygghet och reducerar brottsligheten.17 

I den tredje upplagan av More Guns-Less Crime (2010) redogör Lott för att de numera etablerade 

right-to-carrying-laws i flera stater inte har gett upphov till en ökad brottslighet. Lotts forskning har blivit 

kritiserad och ifrågasatt men även bringat trovärdighet och legitimitet för organisationer som National Rifle 

Organization (fortsättningsvis benämnd som NRA). Allt sedan Lotts publicering i Journal of legal Studies 

(1997) har NRA fått gehör för den aktiva vapenlobbyingen som organisationen bedriver.18 Trots Lotts 

forskningsinsatser visar majoriteten av studier på att stater som har infört right-to-carrying-laws också har 

drabbats av ett ökat antal vapenrelaterade brott.19 

Bortsett från den data som Lott bygger sin argumentation utifrån är hans uttalande om skolskjutningen i 

Erfurt, Tyskland (2002), talande för hans vurmande för de amerikanska vapenlagarna till förmån för de 

europeiska, vilka han anser vara en av orsakerna till händelsen i Erfurt.    

14 US  Government. Preventing School Shootings- a Summary of a U.S. Secret Service Safe School Initiative Report. 
(https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/jr000248c.pdf) Hämtad 2013-03-02.  

15 Muschert, Glenn. W. (2007), Research in School Shootings. Sociology Compass, Volym1 :60–80. s. 60.
16 Lott, JR. John R (2010), More Guns, Less Crime:Understanding Crime and Gun Control Laws. 3 uppl. Chicago: 

The University of Chicago press. s. 1.   
17 Lott, 2010. s. 1, 5.   
18 Ayres, Ian & Donohue III, John J. (2002), Shooting Down the More Guns, Less Crime Hypothesis. Cambridge: 

National Bureau of Research. s. 3f. 
19 Ibid., s. 18f. 
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/…The problem with such laws is that they take away guns from law-abiding citizens, while would-be criminals ignore 

them, leaving potential victims defenseless.../20 

Douglas Keller, verksam forskare vid University of California, redogör i Guys and guns amok (2008) för 

faktorer som bidrar till att skolmassakrer sker i USA. Keller argumenterar bland annat för att de våld som 

media förmedlar till samhället, den amerikanska vapenkulturen och de ökade antalet vapen är bidragande  

faktorer till varför skolmassakrer äger rum.21 Samtidigt kritiserar Keller trenden att utpeka media som ensam 

syndabock.22  Efter skolskjutningen på Virginia Tech (2007) utpekade Federal Communication Commission 

media, och de program som tv-kanaler förmedlar till sin publik, som den främsta bidragande faktorn till  

händelsen.23 

Det föreligger emellertid lite stöd för att media påverkar individer till att begå sådana extrema handlingar.  

Forskning om priming (se punkt 3.4.)  har visat att individer som utsätts för våld och aggressivitet via tv-

spel, eller annan form av media, sällan uppvisar ett aggressivt beteende. Primingeffekter är snarare 

kortvariga och kräver upprepning för att bestå över tid.24 

Således skiljer sig forskningen om den amerikanska vapenkulturen och de amerikanska vapenlagarnas  

relation till skomassakrer, och i vilken utsträckning de är bidragande faktorer till att skolskjutningar sker i 

USA. Jag har valt att belysa den positivistiska inriktningen, likväl som den vapenkritiska, för att relatera de 

amerikanska vapenlagarna och vapenanvändande till kontexter utanför texten. Eftersom Lotts forskning kan 

bringa förståelse om NRA, och vapenpositivistisk argumentation, utgör forskningen en viktig komponent för 

kommande resultat-och analysavsnitt.  

3.2. Dagordningsteori

Ett flertal studier är genomförda som styrker tesen om att det föreligger ett samband mellan det som media 

rapporterar om och det som publiken upplever vara relevant. 

Kort sagt; medias dagordning överensstämmer med publikens dagordning.25 Det föreligger alltså ett 

ömsesidigt förhållande mellan samhället och media då media påverkas av samhället och samhället i sin tur  

påverkas av det som media förmedlar. Det innebär att det förekommer en typ av växelverkan där ingen av  

parterna är autonoma och fria från påverkan.26 Det som media rapporterar om är däremot inte synonymt 

med vad människors åsikter eller uppfattningar består av. Media intar en annan roll vilken är att tala om vad 

vi ska tycka någonting om. Om media frekvent rapporterar om vapenlagar och hotet om vapenvåld leder det i  

sin tur till att individer betraktar frågan som viktig och prioriterad. Därefter formas uppfattningar och åsikter 

20 Ayres, 2002. s. 4f. 
21 Keller, Douglas. School Shootings, Violence, and the Reconstruction of Education: Some Proposalss. s. 3 

(http://pages.gseis.ucla.edu/faculty/kellner/essays/2009_Kellner_ReconEdIlan.pdf) Hämtad 2013-03-20 
22 A Conversation between Jackson Katz and Douglas Keller on Guns, Masculinities, and School Shootings. 

(http://pages.gseis.ucla.edu/faculty/kellner/essays/2008_KellnerKatz_AconversationGunsMasculinitiesSchoolShooti
ngs.pdf) s.5. Hämtad 2013-03-20. 

23 Keller, s. 6. (http://pages.gseis.ucla.edu/faculty/kellner/essays/2009_Kellner_ReconEdIlan.pdf) Hämtad 2013-03-20 
24 Roskos-Ewoldsen, David R. m. fl. (2007), Media Priming: A Meta-Analysis, i Mass Media Effects Research-  

Advances Through Meta-Analysis. Preiss, Raymond W. m. fl. (red.), London: Lawrence Erlbaum Associates. s. 53. 
25 McCombs, 2004. s. 51. 
26 Shehata, 2012. s. 318.   
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om vapen.27 På samma sätt bidrar frekvent rapportering om skolskjutningar till åsikter, tankar och debatt om 

ämnet. Åsikter och ställningstagande kan i sin tur formas, och definieras, inom den sociala kontext som 

individen verkar inom.

Eftersom vi lever i ett globalt och nätverkande samhälle, där en strid ström av information pumpas ut genom 

olika kanaler, är det därför omöjligt att ta del av den stora informationsmängden som finns tillgänglig. Det 

innebär att individer sorterar ut relevant information från sådant som upplevs vara irrelevant. I 

förlängningen innebär det även att individer söker sig till informationskällor, tidningar, tv-kanaler eller 

radioprogram som förmedlar den typen av information som  upplevs vara relevant.28 Verkligheten och 

händelsen på Sandy Hook kan således förmedlas och uppfattas annorlunda eftersom händelsen 

kommuniceras på olika sätt.

Anledningen till att det som förmedlas via en mediekanal avviker från det som andra mediekanaler  

förmedlar kan bland annat förklaras utifrån mediekanalens tilltänkta publik och målgrupp. En del 

mediekanaler är genomsyrade av specifika trosuppfattningar, åsiktsorienterade eller politiskt  

ställningstagande. Verkligheten, och uppfattningen om verkligheten, kan därför variera hos individer som 

ingår i olika sociala kontexter genom att de tillskansar sig nyheter via olika mediekanaler. Uppfattningen om 

verkligheten kan även förklaras, och förstås, utifrån ett geografiskt och kulturellt perspektiv som separerar 

publiken. Vidare innebär det även att interaktion och samtal med andra individer, som ingår i samma sociala  

kontext, bidrar till att forma uppfattningar, värderingar och åsikter.29 Händelsen på Sandy Hook separerar 

således sin mediepublik geografiskt, men även kulturellt, genom nations-och statspecifika lagar om 

exempelvis vapenanvändande och ägande. 

3.2.1. Dagordningsteorin och Chapel Hill-studien.   

Den tidigaste, och erkända studien, som stödjer dagordningsteorin är daterad från det amerikanska  

presidentvalet 1968, genomförd i Chapel Hill, North Carolina.30  

Valkampanjen 1968 dominerades i stor utsträckning av fem centrala frågor. Dessa frågor rörde 

utrikespolitik, välfärd, ekonomi, civila rättigheter och medborgarrättsrörelsen samt frågor som rörde lag och 

ordning. Frågorna genomsyrade valkampanjen, presidentkandidaternas ställningstagande i sakfrågorna  

samt medias rapportering om valet.31 

Maxwell McCombs och Donald L. Shaw, verksamma medieforskare och dagordningsteorins  

förgrundsgestalter, genomförde Chapel Hill studien 1968, i en tid då medias inflytande över publiken ansågs 

vara näst intill obetydlig. Trots detta fanns flera indikationer på att media spelade en central roll i  

skulpterandet av människors upplevda viktiga frågor och sambandet mellan det som media förmedlade som 

viktiga frågor. Denna växelverkan hade observerats under tidigare valkampanjer men inte kunnat styrkas 

27 Shehata, 2012. s. 320. 
28 McCombs, 2004. s. 36. 
29 Ibid., s. 36. 
30 Nilsson, Malin (2004), Medias makt över tanken, i Medierna och demokratin. Nord, Lars & Strömbäck, Jesper 

(red.) Lund: Studentlitteratur. s. 350.   
31 McCombs, 2004. s. 6. 
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eller definieras utifrån rådande teoribildningar.32 Teorier om medieeffekter hade författats av 

socialpsykologen Walter Lippman redan i början av 1920-talet. Detta till trots antogs inte dagordningsteorin 

som teoretiskt ramverk  förrän tidigt 1970-tal i och med McCombs och Shaws artikel The Agenda Setting 

Function of the Mass Media (1972).33 

Under valkampanjen 1968 intervjuades ett antal och slumpmässigt utvalda väljare. De tillfrågade ombads att 

redogöra för vilka frågor som var viktigast att ta hänsyn till när de skulle rösta på en presidentkandidat. 

McCombs och Shaw analyserade och jämförde svaren mot den media som de tillfrågade uppgav att de  

tillskansade sig nyheter av. Forskarna fann att det rådde ett näst intill identiskt samband mellan det som 

medierna rapporterade om, rangordnade enligt hur många artiklar eller hur stort utrymme en fråga fick, och 

det som de tillfrågade rangordnade som de mest relevanta frågorna under presidentvalet 1968.34 Ett stort 

antal studier har genomförts efter Chapel Hill studien där majoriteten har styrkt dagordningsteorin och dess  

effekter.35       

3.2.3.  Dagordningsteori och medieeffekter  

Media utgör som bekant en viktig roll när det kommer till vad vi tycker någonting om. Genom att utesluta 

nyheter, händelser eller genom att undvika att rapportera om en särskild fråga kan media påverka vad vi inte 

tycker någonting om. Det innebär att det som media väljer att förmedla och inte förmedla överensstämmer 

med vad människor har en åsikt om. 

Nyheter i en dagstidning kan exempelvis bestå av utrikespolitiskt orienterade nyheter men inte av nyheter  

som rör arbetslöshet. Således är det sannolikt att individer kommer att forma åsikter kring de nyheter som 

presenterades men inte reflektera över nyheter som inte presenterades.  Detta fenomen, även kallat salience 

of the media, utgör ytterligare en maktfaktor när det kommer till att implementera vilka sakfrågor som anses 

vara viktiga och prioriterade.36  

Medieeffekter uppstår genom en inlärningsmekanism vilket innebär att media, genom urval, formar och 

bidrar till att individers dagordning och medias dagordning i stor utsträckning överensstämmer. Det uppstår  

alltså en slags inlärningsprocess där de viktiga frågorna implementeras hos publiken och antas som viktiga  

frågor på en individuell nivå.37 

Medieeffekter kan även uppstå genom en tillgänglighetsmekanism. Det innebär att en allmän vedertagen 

fråga, något som majoriteten av publiken har kunskap om, ytterligare aktiveras genom frekventare 

rapportering. Genom upprepning och genom omfattande kampanjer kan en organisation som NRA 

åstadkomma att tillgänglighetsmekanismen förstärks i människors medvetande. För att 

tillgänglighetsmekanismen ska uppstå eller förstärkas förutsätter det att det föreligger någon slags 

32 Nilsson, 2004. s. 349. 
33 Shehata, 2012. s. 319.  
34 McCombs, 2004. s. 5f.
35 Wayne, Wanta & Ghanem, Salma (2007), Effects of Agenda Setting, i Mass Media Effects Research- Advances  

Through Meta-Analysis. s. 45.  
36 McCombs, 2004. s. 2, 83.  
37 Shehata, 2012. s. 320. 
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förkunskap om det som förmedlas.38  Omvänt innebär det, enligt teorin om tillgänglighetsmekanismen, att 

NRA inte existerar i människors medvetande om media aldrig rapporterar om organisationen.

Dagordningsteorins andra nivå beskriver konsekvenserna av det som media förmedlar och hur publiken 

processar informationen.39  Den andra nivån betonar även objekt och attribut som väsentliga nämnare när 

det handlar om hur individer bildar en uppfattning om en nyhet eller en händelse. 

I det här avseendet utgörs objekt av sakfrågor eller aktörer , exempelvis vapenlagar eller politiska partier,  

medan attribut avser hur det framställs.40 

Inom ramen för attribut skiljer man även på två olika typer av attribut, substantiella attribut och affektiva 

attribut.  Substantiella attribut handlar om hur uppfattningen om en sakfråga, eller en person, formas hos 

publiken genom att presentera personen utifrån etnicitet, partitillhörighet, politisk orientering osv. Affektiva 

attribut avser hur en sakfråga eller person framställs i media.41 Exempelvis kan frågan om amerikanska 

medborgares rätt att bära och äga vapen framställas positivt eller negativt i media. 

Utifrån dagordningsteorins tolkningsramar har nödvändiga teoretiska verktyg presenterats för att kunna 

besvara frågeställningarna på ett tillfredsställande sätt. Det föreligger ett empiriskt stöd för hur materialet 

tolkas och analyseras genom dess förmåga att förklara varför medieeffekter uppstår. 

3.3. Framing 

En nyhetsartikel bör aldrig betraktas vara en fullständig och objektiv beskrivning om en händelse. En 

händelse rymmer många delar, perspektiv, åsikter, värderingar och orsaker. Av den anledningen är det svårt  

att beskriva ett händelseförlopp utifrån samtliga berördas perspektiv och utan att framhäva samt utesluta 

delar av händelsen. Journalisten och medias roll är inte reducerad till att redogöra för exakt vad som hände,  

utan handlar även om att vinkla och framhäva delar av händelsen som lockar och attraherar till läsning.  

Framing är därför samlingsnamnet på hur någonting, en händelse eller nyhet, gestaltas och vilken del av  

verkligheten som porträtteras i media.42 

Enligt dagordningsteorins utgångspunkt om att prioritering av nyheter  i media ger upphov till medieeffekter 

rymmer framing andra, och ofta komplexare, förklaringar till varför dessa effekter uppstår. Teorin har därför 

tillämpats inom den kognitiva och socialkonstruktivistiska forskningen.43 

För att en mediaeffekt ska uppstå förutsätter det att publiken kan relatera till nyheten eller händelsen.44 

Skolskytten på Sandy Hook, Adam Peter Lanza, var för de flesta okänd, ”icke-existerande” eller verklig innan  

skolmassakern ägde rum. Det är alltså troligt att Adam Peter Lanza skulle ha förblivit en anonym person om 

han inte begick morden på Sandy Hook den 14 december 2012. Denna till synes simpla liknelse om en  

38 Shehata, 2012. s. 335. 
39 Ghanem, 1997. s. 3.  
40 Shehata, 2012. s. 324. 
41 Ibid., s. 324. 
42 Ibid., s. 238. 
43 Shehata., s. 327. 
44 Ibid., s. 323. 
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existerande verklighet bortom våra sinnen kan appliceras på exemplifieringen om Adam Peter Lanza, som  

innan skolskjutningen på Sandy Hook inte var ”verklig” eftersom han inte figurerade i media. 

Flera oberoende forskare har, genom ett flertal studier, visat att det är oerhört viktigt och avgörande för 

politiska partier, presidentkandidater (eller för individer som önskar att synliggöras) att figurera i media för  

att överhuvudtaget betraktas som verkliga hos publiken.45 Därför bidrar bidrar hädelsen på Sandy Hook till 

att Adam Peter Lanza plötsligt är verklig och existerande hos publiken. 

3.3.1. Framing och vapenkritik 

NRA är en intresseorganisation som genom effektiv lobbying tillskansat sig mycket inflytande inom den 

beslutsfattande sfären i USA.  NRA bedriver en aktiv lobbying som utgår från tillägget i den amerikanska 

konstitutionen Second Amendment. I samband med skolmassakern på Sandy Hook utsattes NRA, och 

Second Amendment, för hård kritik. Trots att NRA inte hade ett direkt samband med händelsen fick  

organisationen utstå efterverkningar eftersom attribut som förknippas och framhävs av organisationen går 

stick i stäv med den vapenkritiska argumentationen. 

NRA fick således stå till svars för händelsen utifrån vapenförespråkarnas perspektiv.46 

Eftersom NRA är en intresseorganisation måste NRA´s förmedlade bild av verkligheten förstås och betraktas  

på ett liknande sätt som politiska kampanjer. NRA´s bild av verklighet är dock inte synonymt med lögner om 

vapen, statistik, kriminalitet utan det som förmedlas är en del av en verklighet som ter sig bäst utifrån 

organisationens intresse.47  

Således måste formuleringar av hur attribut, substantiella och affektiva, framställs i media betraktas vara 

väsentliga, och ibland direkt avgörande, för hur en intresseorganisation mottas och bedöms av publiken. Av  

den anledningen måste NRA´s uppfattning om händelsen och verkligheten förstås utifrån ett 

intresseperspektiv där valda delar av verkligheten kommuniceras. 

45 Shehata, 2012. s. 323. 
46 Ghanem, 2007. s. 39. 
47 Los Angeles Times. (http://www.latimes.com/news/opinion/commentary/la-oe-kopel-guns-resistance-nra-

20130115,0,955405.story) Hämtad 2013-02-28. The Blaze. (http://www.theblaze.com/stories/2013/02/08/we-have-
the-right-to-defend-ourselves-community-rallies-around-utah-man-arrested-for-shooting-at-burglar/ ) Hämtad 2013-
02-28. 
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3.4. Priming 

Priming handlar om de processer, beteenden och följder som medieeffekter ger upphov till. Teoribildningen  

utgår från antagandet om att individer lagrar information och kan därför relatera till nyheter eller händelser  

som har en liknande karaktär som den lagrade informationen.48 Det är högst individuellt vad för slags 

information individer lagrar men generella samhällsmässiga fakta, så som ekonomi, försvarspolitik och 

utrikespolitik finns hos de flesta individer lagrade i minnet. Eftersom en stor del av media utgörs av liknande 

typer av nyheter bidrar upprepningen till att informationen lagras. Forskning har dock visat att lagrad 

information och förmågan att relatera till ny information är som mest effektiv när en kontinuerlig 

upprepning föreligger. I händelse av val sker därför en kontinuerlig upprepning av information från ett 

politiskt parti eller från en presidentkandidat.49 

För att förklara efterföljande beteenden och processer förutsätter primingteorin att information lagras enligt 

noder hos individer vilka ingår i kluster. Ett exempel är noden ”skolmassaker”. Om noden ”skolmassaker” 

skulle aktiveras genom yttre stimuli skulle möjligen vapen, skola och USA även aktiveras. Ordet 

skolmassaker orsakar i det här fallet en dominoeffekt där flera noder, som ingår i ett kluster av relaterade 

noder, aktiveras.50  

Det är högst individuellt vad för slags noder som aktiveras genom mediestimuli men eftersom 

aktiveringsteorin bygger på relaterbarhet bör den amerikanska publiken aktivera fler noder än den svenska.  

Antagandet baseras på den amerikanska publikens stora erfarenhet och upplevelse av skolmassakrer  

gentemot den svenska publiken.     

Priming handlar alltså om medias efterföljande effekter och processen som följer efter en nyhet eller  

händelse. Medieeffekter, som uppstår enligt dagordningsteorin, kan förstås och observeras psykologiskt då 

nyheten eller händelsen kan ge upphov till efterföljande föreställningar, åsikter eller agerande.51  Priming är 

användbart inom medieforskning på grund av dess förmåga att förklara tankar, uppfattningar och känslor 

som media väcker hos individer.52  

48 Shehata, 2012. s. 325. 
49 Ibid., s. 327. 
50 Roskos-Ewoldsen, David R. m. fl. (2007), Media Priming: A Meta-Analysis, i Mass Media Effects Research-  

Advances Through Meta-Analysis. Preiss, Raymond W. m. fl. (red.), London: Lawrence Erlbaum Associates. s. 55 
51 Ibid. s. 325. 
52 Ibid., s. 53. 
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4. Material och Metod 

För att svara på uppsatsens formulerade syfte, och frågeställning, fordras en djupdykning i 

undersökningsmaterialet. För att identifiera det som texterna ger uttryck för, explicit och subtilt, har en 

jämförande fallstudie genomförts.  

Följande avsnitt redogör för studiens tillämpande av kvalitativ textanalys och diskursanalys som 

metodansats. Avsnittet redogör även för forskningsmaterialet, urval och tillämpande. En kort argumentation 

följer som behandlar avgränsning av material, urval och metod.

4.1. Material 

Uppsatsens syfte är att undersöka hur skolmassakern på Sandy Hook, och den efterföljande vapendebatten,  

skildras i svensk och amerikansk dagspress. Således anger syftet en tydlig anvisning om vad studiens 

undersökningsmaterial består av- artiklar publicerade i svensk-och amerikansk dagspress.  

Det definierade undersökningsmaterialet avgränsades ytterligare vilket motiveras utifrån 

forskningsfrågorna, den omfattande  materialmängd som finns att tillgå samt tidsramen för studien.53 

Diskursanalytiska metodansatser är ofta tidskrävande, omfattande och komplexa då studien och resultatet  

bör kopplas till en eller flera diskurser utanför texten. Diskursanalys vilar på antagandet om att en text inte 

kan betraktas vara autonom utan påverkan från andra sociala praktiker i samhället. Därför är 

förutsättningen för all god diskursanalys en koppling till det omkringliggande samhället för att bringa en 

större förståelse av texten.54 

Uppsatsens ambition var därför att i ett tidigt stadium bestämma, sortera och definiera materialet för att  

kunna besvara forskningsfrågorna och argumentera för resultatet i ett sammanhang utanför texten. 

Utifrån de formulerade forskningsfrågorna; 

• Vad anges som problem, och lösning på problem, i gestaltningen av skolmassakern på Sandy 

Hook i svensk-och amerikansk dagspress? 

• Hur skildras de amerikanska vapenlagarna i svensk-och amerikansk dagspress i relation till  

skolmassakern på Sandy Hook?  

avgränsades materialet till den svenska dagstidningen Dagens Nyheter (fortsättningsvis benämnd som DN) 

och den amerikanska dagstidningen The New York Times (fortsättningsvis benämnd som NY-Times). 

Den svenska kvällspressens (Aftonbladet och Expressen) utformning bedömdes avvika från dagspressen i  

avseenden som artikelstorlek, nyhetsvärdering samt den upprepning av dagspressens nyheter som ofta  

53 Boréus, Kristina (2011) Handbok i kvalitativa metoder. Ahrne, Göran & Svensson, Peter (red.), Malmö: Liber AB. 
s. 145. 

54 Bolander, Eva & Fejes, Andreas (2009) Diskursanalys, i Handbok i kvalitativ analys. Fejes, Andreas & Thornberg, 
Robert (red.), Stockholm: Liber AB. s. 102. 
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förekommer. Av den anledningen ansågs inte kvällspressen utgöra ett fullgott undersökningsmaterial för 

studien. 

4.2. Urval 

Forskningsmaterialet och urvalet baseras på att DN bedömdes innefatta längre och mer genomarbetade 

artiklar, innehålla fler utrikesnyheter av en mer analytisk och utrikesanalytisk karaktär, till skillnad från den 

svenska kvällspressen.  Således bedömdes DN:s artiklar vara lämpliga för studien då samhälle, kultur och 

andra sociala praktiker avspeglas i texten. För att undersöka om det faktiskt föreligger en skillnad i hur 

amerikansk och svensk dagspress förmedlar händelsen på Sandy Hook måste undersökningsmaterialet även  

utgöras av en amerikansk dagstidning. 

Valet av NY-Times baseras på den geografiska spridningen då tidningen är nationstäckande och lättåtkomlig  

via internet. Det innebär att många amerikaner dagligen tillgodogör sig nyheter av NY-Times. Tidningen är  

en av de största dagstidningarna i landet och bedöms således vara representativ för undersökningen då  

tidningen, med 108 Pulitzerpris-vinster, erhåller ett stort anseende och förtroende i USA. 55 

Eftersom DN anses vara en av de största och mest tongivande dagstidningarna i Sverige är det logiskt att  

jämföra rapporteringen med en av de största tidningarna i USA.  

För att avgränsa undersökningsmaterialet till en rimlig mängd utifrån studiens tidsram och omfattning 

ställdes följande frågor till materialet: 

• Vad som skrivs inom ramen för händelsen på Sandy Hook kommer studien att innefatta? 

• Vilken tidsperiod kommer undersökningen att avgränsa materialet till?56  

Eftersom artiklarna finns tillgängliga i digital form kunde jag enkelt provsöka efter materialet med hjälp av 

olika sökord. Materialet inhämtades slutligen med hjälp av sökordet Sandy Hook. Eftersom det sökordet gav 

flest träffar (16 artiklar publicerade i DN och 60 artiklar publicerade i NY-Times) finns det belägg för att 

tolka antalet artiklar, i relation till sökordet, som mest relevanta.57 Antalet artiklar (76 artiklar) begränsades 

genom att tidsperioden för studien begränsades till en vecka efter att händelsen ägde rum. 

Studien omfattar således artiklar från den 14/12-2012 t o m. den 21/12-2012. 

Avslutningsvis var en ytterligare avgränsning nödvändig då materialet uppgick till ett icke-hanterbart antal  

artiklar. Samtliga artiklar som befann sig inom tidsramen för undersökningen studerades för att kunna göra 

ett sista urval. I slutskedet bestod undersökningsmaterialet av artiklar som nämnde vapenlagar, 

vapenkontroll och vapenanvändande. 

Det totala antalet artiklar som studien omfattar är 20 artiklar, varav 6 är publicerade i DN och 14 i NY-Times. 

55 Alliance for Audited Media (http://abcas3.auditedmedia.com/ecirc/newstitlesearchus.asp) Hämtad 2013-03-01.
The New York Times Company (http://www.nytco.com/company/awards/pulitzer_prizes.html) Hämtad 2013-04-08. 

56 Boréus, 2011. s. 158. 
57 Ibid., s. 161. 
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4.3. Diskursanalys  

Diskursanalys är ett omfattande och komplext begrepp då praktiken rymmer ett flertal inriktningar. 

Förenklat kan samtliga inriktningar sägas vila på antagandet om att en text innefattar, påverkar samt 

påverkas av, andra sociala praktiker i samhället. Dessa sociala praktiker, eller kontexter, som en text kan  

relatera till benämns som diskurs. När man talar om händelsen på Sandy Hook talar man även, explicit och 

subtilt, om skolskjutningars diskurs, dvs. allt som rymmer skolskjutningar. Förståeligt kräver detta 

omfattande förhållningssätt betydande studier om allt som kan rymma skolskjutningars diskurs för att 

kunna relatera texten till andra diskurser.58 

Den här studiens utgår emellertid från en mer grundläggande definition av diskursanalys där diskurser  

utanför texten är relevanta för att förstå dess innebörd på ett djupare plan. Metodansatsen förmåga att 

analysera, konkretisera och relatera texterna till andra praktiker i samhället gör den kompatibel med 

uppsatsens syfte. För att kunna relatera texterna till ett större sammanhang bör argumentationen stödjas av 

de teoretiska tolkningsramarna studien använt sig av.59 

Norman Fairclough, den kritiska diskursanalysens förgrundsgestalt, definierar en diskurs som en produkt av 

sociala praktiker, det talade och skrivna språket.60  

Det innebär att texter inte är fria från påverkan utan måste förstås i relation till en kontext (diskurs).61 

Händelsen på Sandy Hook kan således relateras till diskursen vapenlagar. En närmare beskrivning om 

respektive nations vapenlagar berörs emellertid inte i studien, främst av tidsmässiga skäl. Däremot relateras  

resultatet till diskursen vapenlagar i en generellare mening. 

För att kunna tolka och analysera artiklarna på ett likvärdigt sätt konstruerades en central analysnyckel. 

Genom tillämpande av analysnyckeln möjliggjorde det för en kategorisering och urskiljning av 

forskningsmaterialet.  

• Vad betonar texten som problem?

• Vad betonar texten som lösning på problem?  

I nästa steg konstruerades, och tillämpades, ett analysschema. Genom tillämpande av analysschemat 

kunde problem och lösning på problem identifieras i texten.  

• Vad påstås explicit?

• Vad påstås subtilt? 

• Vad framställs som sanning och legitimt? 

58 Bergström, Göran & Boréus, Kristina (2005) red., Textens mening och makt. Metodbok i samhällsvetenskaplig text-
och diskursanalys. 2 uppl. Lund: Studentlitteratur. s. 306, 309.  

59 Esaiasson, Peter m. fl. (2010) Metodpraktikan. Konsten att studera samhälle, individ och marknad.3 uppl. 
Stockholm: Norstedts Juridik AB. s. 240.   

60 Bergström, 2005. s. 309. 
61 Boréus, 2011. s. 154. 
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• Vad framställs som osanning och icke-legitimt?62  

Analysnyckeln och analysschemat samverkar således för att kunna definiera vad texten framhåller som 

problem samt lösning på problem. 

4.4. Tillvägagångssätt 

Eftersom diskursanalys, och i synnerhet kritisk diskursanalys, går att kombinera med flera analysverktyg är  

den kompatibel med andra analysformer, exempelvis lingvistisk textanalys.63 Därför har uppsatsen kunnat 

använda sig av en central analysnyckel för att granska undersökningsmaterialet. 

Genom noggrann läsning och genom tillämpande av analysfrågorna, sökte jag att fastställa vad texten 

betonar som problem samt vad texten uttalar som lösning på problem. Utifrån den centrala 

analysnyckeln konstruerades en tabell där respektive artikels förmedlade problem och 

lösning på problem sammanställdes (se tabell.1 och tabell. 2).  

Genom att kategorisera och sortera artiklarna, utifrån den tillämpade analysnyckeln och analysschemat, 

kunde diskurser inom ramen för vapenlagar identifieras och definieras.   

4.5. Reliabilitet och validitet        

Kvalitativa metodansatser risker att bli kritiserade för att inte vara tillräckligt vetenskapliga eftersom 

resultatet baseras på tolkning och argumentation. Studiens reliabilitet, genom tolkning och argumentation, 

kan därför ifrågasättas eftersom att det kan vara svårt att replikera studien. Av den anledningen bör all  

kvalitativ analys, inte minst diskursanalys, vara tydlig med hur studien är genomförd, hur resultatet tolkats 

samt ge uttryck för argumentationen.64      

Diskursanalyser och kvalitativa analyser riskerar även ett annat problem vilket handlar om svårigheten att  

eliminera bias, dvs. forskarens inverkan på studien i avseenden som urval, analys och resultattolkning.65 

Kvalitativa forskningsansatser talar därför om vikten att förankra argumentationen för att legitimera 

resultatet.66 Av den anledningen kan inte den här studien tala om absolut sanning men om djupare förståelse 

om varför skillnader i hur media rapporterar om händelsen på Sandy Hook föreligger.    

Eftersom uppsatsen utgår från att kontexter (diskurser) har en stor betydelse för en avvikande 

medierapportering är kopplingen till det teoretiska ramverket avgörande för att underbygga 

argumentationen. För att legitimera studien och möjliggöra replikation bör forskaren vara transparent och 

redogöra för tillvägagångssättet, de teoretiska ramverken, metodvalet och användandet av analysverktyg.67   

62 Ibid.,. s. 146f. 
63 Boréus, 2011.  s. 154. 
64 Bolander, 2009. s. 103. 
65 Justensen, Lise & Mik-Meyer, Nanna (2011), Kvalitativa metoder. Från vetenskap till praktik. Lund: 

Studentlitteratur. s. 34 
66 Boréus, 2011. s. 148. 
67 Justensen, 2011. s. 41
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4.6. Metodproblem 

Eftersom merparten av undersökningsmaterialet utgörs av artiklar publicerade i NY-Times (14 artiklar) är 

underlaget för undersökningen inte jämt fördelat, sett till antalet artiklar. Trots detta utgör materialet en bra 

grund för undersökningens syfte vilket är att besvara hur skolmassakern på Sandy Hook, och den 

efterföljande vapendebatten, skildras i svensk-och amerikansk dagspress.. 

Den ojämlika fördelningen av artiklar är således ett forskningsresultat i sig och kan tolkas vara fler till antalet 

utifrån en geografisk och kulturell aspekt, men även utifrån en relaterbarhetsaspekt. 

Artiklarna som är publicerade i DN är till stor del av en faktamässig karaktär med källhänvisningar från 

amerikanska medier. Det innebär att forskningsunderlaget inte utgörs av artiklar av ledare-och debatt  

karaktär. Oavsett artiklarnas olika utformning är studien representativ för hur en händelse får olika utrymme 

i media.           

5. Empirisk bakgrund 

Den 26 juni 2008 slog den Högsta domstolen i USA fast att individers rätt att försvara sig, genom det 

grundlagstiftade tillägget i den amerikanska konstitutionen, i förlängningen även innebär att individer har 

rätt att bära och äga vapen (right-to-carrying-laws). Domutslaget var ett resultat av kritiken mot staten 

Columbia, i förhållande till andra stater, restriktiva vapenlagstiftning. Förbudet mot att bära oregistrerade 

vapen, i kombination med restriktiva lagar om vapenregistrering, gjorde det i praktiken omöjligt att äga eller  

bära skarpladdade vapen. Columbias vapenlagstiftning bedömdes således kränka en konstitutionell rättighet 

(befäst genom Second Amendment) och förhindra medborgare från att försvara sig. Domslutet betraktas 

därför som avgörande för framtida vapenlagstiftningar i USA, i synnerhet lagstiftning gällande dolda 

vapen.68 

En generösare vapenlagstiftning i USA vittnar om domutslaget effekt. Endast staten Illinois utgör ett 

undantag, som enskild stat i USA, då individer förnekas rätten att bära dolda vapen.69 

Vidare innebär det att restriktioner inom området blir särskilt problematiska men inte ogenomförbara, dock 

försvårar domslutet för ökad kontroll och skärpta vapenlagar.70  

Den främsta kritiken mot vapenlagarna, efter händelsen på Sandy Hook, gäller ägandet och användandet av  

halvautomatiska vapen, så kallade assault weapons, eftersom de anses vara särskilt dödliga.71 Stater som 

lagfört innehav av assault weapons, däribland staten Connecticut, tillämpar specifik lagstiftning gällande 

ägande och användande. I jämförelse med andra stater som tillåter assault weapons (sammanlagt nio stater)  

utgör Connecticut en intressant jämförelsepart då vissa typer av vapen, som kategoriseras enligt assault 

68 Cornell University Law School. (http://www.law.cornell.edu/supct/html/07-290.ZS.html) Hämtad 2013-03-15. 
Gun Owners of America. (http://gunowners.org/a062810.htm) Hämtad 2013-03-25.

69 USA Carry. Concealed carry Permit. (http://www.usacarry.com/concealed_carry_permit_reciprocity_maps.html) 
Hämtad 2013-03-22

70 Rosenthal, Lawrence & Winkler, Adam (2013), Legal Studies Research Paper Series.  The Scope of Regulatory  
Authority Under the Second Amendment. Volym 13-1. (http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?
abstract_id=2205520) s. 6. Hämtad 2013-03-15. 

71 Rosenthal, 2013. s. 9.  
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weapons, är olagliga medan andra är godkänd, under förutsättningen att ett särskilt tillstånd har utfärdats av 

polisen.72 Det föreligger emellertid inte några restriktioner vad gäller magasinstorlek vilket är särskilt 

anmärkningsvärt i förhållande till andra staters regelverk. Ett vapen som inte kräver kontinuerlig 

omladdning utgör därför en särskild stor fara då ett vapens kapacitet inte regleras av vapenlagarna i  

Connecticut.73 Andra stater, som tillåter innehav av assault weapons, regleras i de flesta fallen genom 

restriktioner av magasinstorlek.74 Genom att studera vapenlagarna i Virginia och Connecticut, i relation till 

skolmassakrerna på Virginia Tech och Sandy Hook, måste slutsatsen dras om att den mycket dödliga  

utgången var ett resultat av vapen med mycket hög kapacitet och dödlighet. Staten Virginia, liksom 

Connecticut, tillhandahåller en relativt generös vapenlagstiftning vilken varit hårt utsatt sedan 

skolmassakern på Virginia Tech 2007.75 

Kritiken mot vapenlagarna, i synnerhet mot assault weapons, intensifierades efter händelsen på Sandy Hook 

och en intensiv lobbying pågår från organisationen NRA för att stävja förslag om skärpta vapenlagar.76 

Det är viktigt att belysa komplexiteten hos de amerikanska vapenlagarna för att kunna relatera 

forskningsunderlaget till en kontext (diskurs) utanför undersökningen. Förutsättningen för den tillämpade 

metodansatsen är därför att i följande avsnitt, som redogör för forskningens resultat och analys, relatera 

resultatet till den tillämpade teorin och de amerikanska vapenlagarna. 

6. Resultat och analys 

Resultat-och analysavsnittet utgörs av 20 artiklar, publicerade i DN och NY-Times, under perioden 

14/12-2012 t o m. 21/12-2012. I följande avsnitt redogör jag för den för samlade bilden, utifrån artiklarnas 

innehåll, om händelsen på Sandy Hook i relation till de amerikanska vapenlagarna. Avsnittet redogör även  

avvikelser i rapporteringen, identifierar skillnaderna och relaterar dem till diskurser utanför texten. Avsnittet  

gör även en ansats att besvara de formulerade forskningsfrågorna. 

Resultat-och analysavsnittet är av praktiska skäl sammanslaget eftersom den tillämpade metodansatsen 

fodrar en utförlig argumentation och förklaring om de slutsatser som dragits.77 För att bringa förståelse och 

klarhet om studiematerialet är avsnittet uppdelat i två delar som utgår från de två identifierade diskurserna.  

Nedan presenteras de fyra sammanställda tabellerna, utifrån problem och lösning på problem, som 

forskningsmaterialet omfattar. Tabellerna ligger således till grund för de två definierade diskurserna som 

studien orienterar sig inom. Diskurserna verkar således centralt i resultat-och analysavsnittet (en närmare 

förklaring till vad som kategoriseras inom ramen för diskurserna följer). 

De svenska undersökningsmaterialet, artiklar publicerade i DN, är i stor utsträckning så kallade re-writes.  

Det innebär att substansen i artiklarna består av redan publicerade nyheter från andra mediekanaler eller  

72 Handgun Law Connecticut. (http://www.handgunlaw.us/states/connecticut.pdf) Hämtad 2013-03-20. 
73 Offence Against Public Peace and Safety. Sec. 53-202. Machine guns. 
(http://www.cga.ct.gov/2011/pub/chap943.htm#Sec53-202.htm) Hämtad 2013-03-20. 
74 Coalition to Stop Gun Violence. (http://www.csgv.org/issues-and-campaigns/assault-weapons) Hämtad 2013-03-22. 
75 NRA. Gun Laws. (http://www.nraila.org/gun-laws/state-laws/virginia.aspx) Hämtad 2013-03-22. 
76 NRA-ILA. (http://www.nraila.org/legislation/federal-legislation/2013/3/recess-is-on-in-congress-contact-your-

lawmakers-during-district-work-period-and-tell-them-to-oppose-anti-gun-legislation.aspx) Hämtad 2013-03-22. 
77 Bolander, 2009. s. 103. 
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nyheter från nyhetsbyråer så som TT och AFP. Mycket av rapporteringen som återfinns i NY-Times artiklar  

är genomgående för artiklar publicerade i DN. Ett sådant exempel är daterat från den 21 december 2012 då  

båda tidningarna publicerade en artikel om NRA:s presskonferens.  

The only thing that stops a bad guy with a gun is a good guy with a gun.78  

Det enda som stoppar en dålig människa med ett vapen är en god människa med ett vapen.79 

Det förekommer även ett bortfall av det svenska undersökningsmaterialet då två av de totalt sex artiklarna 

inte kommunicerar någon lösning på problem. Det innebär att artiklarna inte kan kategoriseras under 

någon av det identifierade diskurserna som studien utgår från.    

Tabell 1. Problem, och lösning på problem, identifierade i artiklar publicerade i NY-Times. 

Artikelnumrering Artikel Problem Lösning på problem  

1 Looking for America -Bristfällig psykvård,
-Generös vapenlagstiftning. 
Psykvården i USA anklagas för att vara en 
bidragande orsak till att skolmassakrer äger 
rum. Den generösa vapenlagstiftningen som 
råder i många stater anges även som orsak till 
händelsen.  

- Förbättrad psykvård,
- Skärpt vapenlagstiftning. 
Det är psykiskt sjuka individer som begår 
skolmassakrer och därför måste insatserna 
inom den amerikanska psykvården förbättras.  

2 Nation Reels After 

Gunman Massacres 20 

Children at School in 

Connecticut

-Generös vapenlagstiftning,
-Problematiskt att genomföra lagförändringar.  
President Barack Obama riskerar inte omval 
efter år 2016 och kan av den anledningen 
genomföra lagförändringar-utan att riskera 
impopularitet. Lagförändringar betraktas dock 
vara svåra att genomföra pga. ekonomiskt 
inflytelserika intresseorganisationer som NRA 
och vapenpositivistiska röster i samhället.    

-Skärpt vapenlagstiftning. 
Obama signalerar att skärpta vapenlagar är 
nödvändiga för att motvärka liknande 
händelser i framtiden.  

3 Nations´s Pain Is 

Renewed, and Difficult 

Questions Are Asked 

Once More

-Bristfällig psykvård,
-Psykiskt sjuka individer som går obemärkta 
förbi dennes omgivning. 
Skolskyttar i USA har i de flesta fall en 
bakrund av mental ohälsa. Skolor i USA är 
förhållandevis säkra och barn utsätts för 
mycket större risker utanför skolans område. 

-Förbättrad psykvård, 
-Förbättrade säkerhetsrutiner på skolor,
-Övningar som ger individer kunskap om 
agerande i händelse av en skolmassaker. 
Hotet från psykiskt sjuka individer går inte att 
eliminera och därför bör förbyggande åtgärder 
i skolorna ta vid. Det handlar b la. om 
restriktivare in-och utpassering samt etablera 
en närmare kontakt med polisen. 

4 Justice Dept. Shelved 

Ideas to Improve Gun 

Background Checks

-Mentalt instabila individer,
-Generös vapenförsäljning,
-Generös vapenlicensiering. 
Skärpta kontroller av vapenförsäljning 
reducerar risken för att olämpliga individer får 
tillgång till vapen.  

-Skärpta kontroller vid utfärdande av 
vapenlicens,
-Skärpta bakgrundskontroller av individer. 
Skärpta kontroller vid utfärdande av 
vapenlicens reducerar risken för 
skolskjutningar i framtiden. 

5 Debate on Gun Control 

Is Revived, Amid a 

Trend Toward Fewer 

Restrictions

-Ett tolerantare förhållningssätt gentemot 
vapen, användande och ägande.
-Skärpta vapenlagar riskerar att kränka en 
konstitutionell rättighet (befäst genom Second 
Amendment). 
De senaste åren har flera stater anammat 
vapenlagstiftningar som försvårar för skärpta 
vapenlagar.   

-Förbättrad säkerhet i skolorna för att 
förebygger skolskjutningar i framtiden. 
Eftersom skärpta vapenlagar inte bedöms få 
gehör i de beslutande instanserna bör insatser 
riktas mot att förebygga liknande händelser- 
genom övningar och skärpt säkerhet på 
skolorna. 

6 Rifle Used in Killings, 

America´s Most 

Popular, Highlights 

-Generös vapenlagstiftning av halvautomatiska 
vapen, 
-Generös vapenlicensiering,
-Generös lagstiftning av magasinstorlek. 

-Skärpt vapenlagstiftning av magasinstorlek. 
Magasinstorleken är avgörande för ett vapens 
kapacitet och dödlighet. Lagförslag om 
reducerad magasinstorlek kan motverka 

78 Artikel 14 (se Bilaga 1). 
79 Artikel 20 (se Bilaga 2). 
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Regulation Debate Vapnet som gärningsmannen använde sig av, ett 
halvautomatiskt gevär av modellen AR-15, är 
det det populäraste vapnet i amerikanska hem.  

skolskjutningar med mycket dödlig utgång. 

7 `These Tragedies Must 

End,`Obama Says

-Generös vapenlagstiftning,
-Bristfällig psykvård.
Obama ställer sig bakom förslaget om skärpta 
vapenlagar. Anledningen till hans plötsliga 
skifte i frågan tros bottna i att han inte riskerar 
omval efter år 2016. 

-Förbättrad psykvård,
-Skärpta krav vid utfärdande av vapenlicens. 
Antalet registrerade vapen uppgår redan till ett 
sådant stort antal så att skärpta vapenlagar 
betraktas vara lönlösa. Fokus bör istället riktas 
mot psykvården och insatser som förhindrar 
mentalt sjuka individer från att äga och bära 
vapen.    

8 In Town at Ease With 

Its Firearms, 

Tightening Gun Rules 

Was Resisted

-Bristfällig psykvård,
-Skärpta vapenlagar riskerar att kränka en 
konstitutionell rättighet (befäst genom Second 
Amendment). 
Skärpta vapenlagar underminerar laglydiga 
medborgares rätt att äga och bära vapen.   

-Förbättrad psykvård,
-Skärpta kontroller vid utfärdande av 
vapenlicens. 
Fokus bör riktas mot att förbättra psykvården i 
USA eftersom det inte ”var ett vapen som 
dödade barnen utan en psykiskt sjuk 
människa”. 

9 Broad Gun Control 

Efforts Introduced in 

Wake of Shooting

-Generös vapenlagstiftning,
-Generös lagstiftning av magasinstorlek. 
Osäkerhet om lagförslag får gehör då 40 
procent av befolkningen lever i ett hushåll där 
det finns ett registrerat vapen. Oviljan gentemot 
skärpta vapenlagar är stor bland amerikanerna. 

-Skärpt lagstiftning av magasinstorlek. 
Skärpta vapenlagar inom ramen för förbud mot 
vissa typer av halvautomatiska vapen är 
orealistiskt. Däremot är restriktioner av 
magasinstorlek en mer trolig lagförändring då 
ett vapens kapacitet och dödlighet reduceras.   

10 Obama Vows Fast 

Action in New Push for 

Gun Control

-Bristfällig psykvård,
-Generös vapenlagstiftning,
-Generös lagstiftning av magasinstorlek. 
-Generös licensiering av halvautomatiska 
vapen. 
Obama uttalar ett stöd för skärpta vapenlagar 
men väntas möta hårt motstånd från tongivande 
republikaner och intresseorganisationer som 
NRA. 

-Förbättrad psykvård,
-Skärpt vapenlagstiftning. 
Obama uppger dock att skärpta vapenlagar inte 
är den enda lösningen på problemet utan 
hänvisar även till psykvården och det 
kulturella våldet som existerar i samhället.

11 Cuomo says He´ll 

Outline Gun Proposal 

Next Month

-Kryphål i befintlig vapenlagstiftning. 
Restriktioner av vapenlagar bedöms få liten 
effekt eftersom kryphålen är många. 

-Skärpt vapenlagstiftning genom att täppa till 
kryphål i vapenlagstiftningen. 
Presidenten har uttalat ett stöd för ett sådant 
lagförslag. 

12 Police Dept. To Use 

Internet to Try to Stop 

Mass Shootings

-Bristfällig psykvård,
-Generös vapenlicensiering,
-Bristfällig kontroll av individer som befinner 
sig i ”riskzonen” för att begå skolmassakrer. 
Polisen undersöker möjligheten att identifiera 
olämpliga vapenanvändare på internet. 

-Förbättrad psykvård,
-Skärpta kontroller vid utfärdande av 
vapenlicens,
-Kontroll av internetaktivitet där individer som 
befinner sig i ”riskzonen” kan upptäckas. 
Genom att identifiera specifika termer, språk 
och uttryck kan polisen förhindra potentiella 
skolskyttar. 

13 Shop Owners Report 

in Firearm Sales as 

Buyers Fear Possible 

New Laws

-Amerikaners relation och förhållningssätt till 
Second Amendment,
-Bristfällig psykvård.  
Vapenförsäljningen har skjutit i höjden sedan år 
2008. Dagarna efter händelsen på Sandy Hook 
har efterfrågan på halvautomatiska skjutvapen 
av modellen AR-15 ökat, samma modell som 
skolskytten på Sandy Hook använde sig av.  

-Förbättrad psykvård,
-Skärpt lagstiftning av magasinstorlek. 
Rädslan för skärpta vapenlagar driver individer 
till snabba inköp. Osäkerhet kring om 
lagförändringar inom ramen för 
halvautomatiska vapen är effektiva. 

14 N.R.A. Envisions `a 

Good Guy With a Gun

´in Every School 

-Bristfälliga säkerhetsrutiner på skolor,
-Otillräcklig vapenlagstiftning som förhindrar 
individer från att skydda sig. 
. 

-Skärpta säkerhetsrutiner på skolor,
-Beväpnade vakter,
-Tolerantare lagstiftning som möjliggör för 
beväpnade vakter på skolorna.  
NRA framhåller att individer som söker skada 
andra genom vapenvåld kommer att lyckas- 
trots skärpta vapenlagar. Därför bör beväpnade 
vakter trygga säkerheten på skolorna. NRA är 
villig att finansiera träning och utbildning av 
sådan personal. 
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Tabell 2. Problem, och lösning på problem, identifierade i artiklar publicerade i DN. 

Artikelnumrering Artikel Problem Lösning på problem   

15 Mördade barnen var sex eller sju år 

gamla

-Generös vapenlagstiftning.
Samtliga offer träffades mer än en 
gång av det halvautomatiska vapen 
som gärningsmannen använde sig 
av.    

Ingen lösning anges. 

16 Massmordet i Newtown-så gick det 

till

-Generös vapenlagstiftning,
-Bristfälliga säkerhetsrutiner på 
skolor.
Trots säkerhetsåtgärder som 
införts, genom 
övervakningskameror och 
dörrklocka, tar sig 
gärningsmannen in på skolan.

-Skärpt vapenlagstiftning,
-Skärpta säkerhetsrutiner på 
skolor. 
Trots åtgärder som införts, 
genom övervakningskameror 
och dörrklocka,  lyckades 
gärningsmannen ta sig. 
Säkerhetsåtgärder på skolor är 
för bristfälliga.   

17 Obama i Newtown -Generös vapenlagstiftning,
Obama meddelar att händelsen 
”kunde skett på vilken skola som 
helst i USA”.

-Skärpt vapenlagstiftning.
Presidenten lovar att stödja 
lagförslaget om skärpta 
vapenlagar.

18 Vapenlobbyn bryter tystnaden om 

massmorden 

-Inget problem anges. 
Vapenlobbyn NRA meddelar att de 
vill delta i arbetet mot att förhindra 
framtida skolskjutningar och 
händelser av liknande slag. 

Ingen lösning anges. 

19 Obama ställer sig bakom vapenlag -Generös vapenlagstiftning,
-Bristfällig psykvård,
-Kryphål i befintlig 
vapenlagstiftning,
-Generös licensiering av 
halvautomatiska vapen.
Vita husets talesperson Jay Carney 
meddelar att ”USA inte gjort 
tillräckligt för att stoppa det ökade 
av vapenvåldet”.

-Skärpt vapenlagstiftning,
-Skärpt vapenlagstiftning vad 
beträffar halvautomatiska 
vapen.
Obama bekräftar att han 
stödjer lagförslaget mot vissa 
typer av automatvapen.

20 Vapenlobbyn i USA kräver poliser i 

skolor

-Bristfälliga säkerhetsrutiner på 
skolor,
-Otillräcklig vapenlagstiftning som 
förhindrar individer från att 
skydda sig. 

-Skärpta säkerhetsrutiner på 
skolor,
-Beväpnade vakter,
-Tolerantare lagstiftning som 
möjliggör för beväpnade vakter 
på skolorna.  
NRA framhåller att individer 
som söker skada andra genom 
vapenvåld kommer att lyckas- 
trots skärpta vapenlagar. 
Därför bör beväpnade vakter 
trygga säkerheten på skolorna.
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Tabell 3. Sammanfattning av problem, och lösning på problem, identifierade i artiklar publicerade i 
NY-Times.

  

Individ Samhälle

Problem -Bristfällig psykvård,
-Mentalt instabila individer,
-Psykiskt sjuka individer,
-Otillräckliga vapenlagar som förhindrar 
individer från att skydda sig.  
-Generös vapenlicensiering,
-Otillräckliga bakgrundskontroller vid 
utfärdande av vapenlicens. 

-Generös vapenlagstiftning,
-Generös vapenlicensiering,
-Generös vapenförsäljning,
-Generös vapenlagstiftning av halvautomatiska 
vapen,
-Generös lagstiftning av magasinstorlek,
-Kryphål i befintlig vapenlagstiftning,
-Bristfälliga säkerhetsrutiner på skolor.
-Skärpta vapenlagar riskerar att kränka en 
konstitutionell rättighet (befäst genom Second 
Amendment).

Lösning på problem -Förbättrad psykvård,
-Kontroll av internetaktivitet där individer som 
befinner sig i ”riskzonen” för att begå 
skolmassakrer kan upptäckas. 
Genom att identifiera specifika termer, språk 
och uttryck kan polisen förhindra potentiella 
skolskyttar, 
-Skärpta kontroller vid utfärdande av 
vapenlicens,
-Skärpta bakgrundskontroller av individer,
-Tolerantare lagstiftning som möjliggör för 
beväpnade vakter på skolorna.  

-Förbättrad psykvård,
-Skärpt vapenlagstiftning,
-Skärpta säkerhetsrutiner på skolor,
-Övningar som ger individer kunskap om 
agerande i händelse av en skolmassaker,
-Skärpta kontroller vid utfärdande av 
vapenlicens,
-Skärpta bakgrundskontroller av individer,
-Skärpt lagstiftning av magasinstorlek,
-Skärpt vapenlagstiftning genom att täppa till 
kryphål i vapenlagstiftningen,
-Beväpnade vakter,
-Tolerantare lagstiftning som möjliggör för 
beväpnade vakter på skolorna.

Tabell 4. Sammanfattning av problem, och lösning på problem, identifierade i artiklar publicerade i 

DN. 

Individ Samhälle

Problem -Bristfällig psykvård,
-Otillräckliga vapenlagar som förhindrar 
individer från att skydda sig,

-Generös vapenlagstiftning,
-Bristfälliga säkerhetsrutiner på skolor,
-Kryphål i befintlig vapenlagstiftning,
-Generös licensiering av halvautomatiska vapen,
-Otillräcklig vapenlagstiftning som förhindrar 
individer från att skydda sig. 

Lösning på problem -Förbättrad psykvård. -Skärpt vapenlagstiftning,
-Skärpta säkerhetsrutiner på skolor,
-Skärpt vapenlagstiftning vad beträffar 
halvautomatiska vapen,
-Beväpnade vakter,
-Tolerantare lagstiftning som möjliggör för 
beväpnade vakter på skolorna.  

Tabellerna ligger som tidigare nämnt till grund för resultat-och analysavsnittet. Genom den tillämpade 

metodansatsen, och genom tillämpande av analysnyckeln, har texternas kommunicerade problem och 

lösning på problem identifierats och sammanställts. Tabellresultatet ligger således till grund för de 

diskurser (inom ramen för vapenlagar) som resultat-och analysavsnittet orienterar sig inom.    

Följande diskurser, inom ramen för vapenlagar, har identifierats i forskningsmaterialet; 
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Diskurs 1. 

Vapenlagar som otillräckliga för att förhindra 

liknande händelser i framtiden.

Diskurs 2. 

Vapenlagar som nödvändiga för att förhindra 

liknande händelser i framtiden. 

 

6.1. Diskurs 1: Vapenlagar som otillräckliga

Av de totalt 20 artiklarna, som studien omfattar, vittnade 12 av artiklarna om attityder och uttryck gentemot 

vapenlagar som otillräckliga för att förhindra liknande händelser i framtiden. Av dessa 12 artiklarna kunde 

två artiklar, publicerade i DN, kategoriseras inom ramen för vapenlagar som otillräckliga. Det innebär att 

kritiken mot vapenlagar som otillräckliga till största delen utgörs av artiklar publicerade i NY-Times (10 

artiklar).     

Studien har däremot inte funnit att samtliga 12 artiklar, som uttrycker ett missnöje mot de befintliga 

vapenlagarna, uttrycker en koherens i frågan. 

Diskurs 1: Vapenlagar som otillräckliga för att förhindra liknande händelser i framtiden, rymmer kritik 

och åsikter om:   

• bristfällig psykvård,

• kryphål i befintlig vapenlagstiftning, 

• generös lagstiftning av magasinstorlek, 

• generös vapenlicensiering och generös försäljning av vapen utan tillräcklig bakgrundskontroll, 

• vapenlagar som förhindrar för beväpnade vakter i skolor.     

Frågan om Second Amendment, vapenlagar och den amerikanska vapenkulturen är en politiskt och 

ekonomiskt laddad fråga. Politiska representanter, i Kongressen och Senaten, har historiskt motverkat  

förslag om skärpta vapenlagar eller undvikit att hantera frågan. 

Under den sittande presidenten Barack Obamas förra presidentperiod, från 2008 t o m. 2012, uppger fem av  

artiklarna att han inte har hanterat frågan om skärpta vapenlagar, trots vapenvåld och dödsskjutningar som 

ägt rum under dennes presidentperiod.80

I en artikel publicerad i NY-Times (2012-12-15) uttrycker texten komplexiteten hos vapenlagarna och det 

politiska klimatet som omger dem.  

80 Artikel 2., 7., 11 (se Bilaga 1). Artikel 16., 19 (se Bilaga 2). 
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 gun control efforts seen as unlikely in Washington, where the Republicans control the House.81 

Subtilt innebär det att Obama har undvikit den politiskt känsliga frågan eftersom han fram t o m. 2012 stod 

inför ett omval han riskerade att förlora om han hanterade frågan om skärpta vapenlagar. 

Having avoid a politically difficult debate over guns for four years, Mr. Obama wowed a restart a national 

conversation about their role in American society, the need for better access to mental health services and their impact 

of exceedingly violent images in the nation´s culture.82 

Efter år 2016 är Obamas presidentperiod över och han kan, enligt det amerikanska vallagarna, inte  

kandidera för presidentposten igen.83 Således måste presidentens uttalande om skärpta vapenlagar, efter 

händelsen på Sandy Hook, betraktas vara ett medvetet och politiskt strategiskt val.    

He´s not running for re-election. This is one of those moments where you have to decide, I´m not going to sit here and  

examine the politics and I'm going to do what`s right.84  

Trots att attityden gentemot de amerikanska vapenlagarna är överhängande kritisk förmedlar majoriteten av 

artiklarna, inom ramen för Diskurs 1, att den bristfälliga psykvården i USA är den främsta bidragande 

faktorn till händelsen på Sandy Hook. Av 12 artiklarna uttrycker åtta av artiklarna en kritik och ett missnöje 

gentemot den befintliga psykvården i USA. 

Cathy McMorris, repubilkansk politiker och representant i Kongressen, uttrycker en otillfredsställelse och en 

oro över den amerikanska psykvårdens; 

we need to look at what drives a crazy person to do these kind of action.85 

McMorris kommenterar inte vapenlagarna i relation till händelsen utan hävdar att mentalt sjuka individer,  

som inte uppmärksammats av dennes omgivning, utgör det faktiska hotet. 

Subtilt innebär det att McMorris inte håller vapen och vapenlagarna som det främsta hotet mot att 

skolmassakrer sker i USA. McMorris är inte ensam om att uttrycka ett sådant missnöje utan kritiken 

genomsyrar flera av artiklarna (inom ramen för vapenlagar som otillräckliga).  

 A gun diden´t kill all those children, a disturbed man killed all those children.86  

Av det totala antalet artiklar, som kategoriserats inom ramen för Diskurs 1, är kritiken mot den amerikanska 

psykvården den mest framträdande. Åsikter och uttryck som kritiserar kryphål i vapenlagstiftningen,  

generös lagstiftning av magasinstorlek och generös licensiering och försäljning av vapen är inte lika 

framträdande i materialet. Ett flertal av artiklarna anger däremot att den bristfälliga psykvården, i relation 

till generös licensiering och försäljning, är den främsta bidragande orsaken till att skolmassakrer äger rum i  

USA.        

/...an unbalanced man shouldn´t be able to buy a gun so esily; that there´s room for us to have reasonable laws that 

81 Artikel 5 (se Bilaga 1). 
82 Artikel 10 (se Bilaga 1). 
83 Hague, 2007. s. 196. 
84 Artikel 7 (se Bilaga 1). 
85 Artikel 1 (se Bilaga 1). 
86 Artikel 8 (se Bilaga 1). 
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uphold liberty, ensure citizen safety and are fully compatible with a robust Second Amendment.../87

Det finns även en annan, och framträdande, uppfattning om vapenlagar i relation till skolmassakrer i de 

amerikanska nyhetsartiklarna. Denna uppfattningen om vapen, och vapenvåld, i relation till varför 

skolmassakrer äger rum anförs till största delen av NRA. I nära anslutning till händelsen kritiserades 

organisationen men avstod från att kommentera händelsen de närmast dagarna. Däremot lämnade 

organisationen en försäkran till omgivningen om att;

/...NRA är villiga att erbjuda ett meningsfullt bidrag för att motverka framtida händelser.../88

Detta bidrag presenterades vid organisationens presskonferens den 21/12-2012 (en vecka efter händelsen).  

Organisationen, som bygger sin vapenpolitik utifrån Second Amendment, avvisade anklagelserna om 

otillräckliga vapenlagar. Istället målade organisationen upp en bild om vapenlagarna som otillräckliga när 

det kommer till att skydda elever i skolorna.

/...if armed security officeres had been used at the Newtown school, 26 innocent lives might have been spared that 

day.../89   

Därför rymmer vapenlagar som otillräckliga även vapenförespråkares argumentation då de befintliga 

vapenlagarna betraktas underminera oskyldiga människors förutsättningar att försvara sig. Av den 

anledningen framhåller NRA, och dess sympatisörer, att beväpnade vakter är lösningen på hotet mot  

framtida skolmassakrer.   

Sammanfattningsvis har studien funnit att sex artiklar framhåller att den bristfälliga psykvården är den 

främsta bidragande orsaken till att skolmassakrer äger rum. Av de återstående artiklarna (sex stycken), inom 

ramen för Diskurs 1, kan ytterligare tre artiklar ”dubbelkategoriseras” eftersom de även ger uttryck för en 

bristfällig psykvård i USA.     

6.1.2. Dagordningsteori: Vapenlagar som otillräckliga 

Uppsatsen har sökt att förklara och belysa skolmassakern på Sandy Hook, relationen till de amerikanska 

vapenlagarna och dess komplexitet. Denna komplexitet är påtaglig vid närmare artikelstudier då åsikter,  

argumentation och texters innebörd vittnar om olika problem och lösning på problem. 

Denna komplexitet är högst påtaglig i vapendebatten då åsikterna om vapen, och vapenanvändande, går isär  

samt mynnar ut i kritik mot psykvården, generösa vapenlagar etc. 

Det svenska studiematerialet, inom ramen för Diskurs 1, kommunicerar behovet av skärpta vapenlagar och 

skärpta säkerhetsrutiner i skolorna.90 Det innebär att de svenska artiklarna inte berör den amerikanska 

psykvården eller de amerikanska vapenlagarna på en djupare basis. Avsaknaden av omfattande rapportering  

om de amerikanska vapenlagarna, i relation till den amerikanska psykvården, kan därför förklaras utifrån 

dagordningsteorin och de inlärningsmekanismer samt tillgänglighetsmekanismer som aktiveras via 

mediestimuli. Det innebär att den amerikanska publiken, enligt dagordningsteorin, bör kunna tillgodogöra 

87 Artikel 4 (se Bilaga 1). 
88 Artikel 18 (se Bilaga 2). 
89 Artikel 14 (se Bilaga 1). 
90 Artikel 16., 19 (se Bilaga 2). 
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sig mer djupgående och avancerad information till skillnad från den svenska publiken. Eftersom en mer  

djupgående förståelse kring den amerikanska vapenkulturen, vapenlagarna och de beslutande instanserna  

föreligger har den amerikanska publiken, genom tillgänglighetsmekanismen, en starkare relation till det 

som omfattar de amerikanska vapenlagarna. Eftersom nyhetsartiklarnas kommunicerade bild om 

verkligheten, och händelsen på Sandy Hook, differerar i några avseenden kan det även förklaras genom  

inlärningsmekanismen vilket innebär att på det sätt som media, genom urval och framställning, presenterar 

nyheter överensstämmer med individers dagordning.91 

Kort sagt; individers dagordning överensstämmer med medias dagordning. I praktiken innebär det att det  

som media framhåller som viktigt och prioriterat överensstämmer med vad individer anser vara prioriterade  

och viktiga frågor.                 

Ett flertalet studier är genomförda, inom dagordningsteoretisk forskning, som styrker teorin om att medias 

dagordning överensstämmer med publikens dagordning.92 Det innebär att diskussionen om den amerikanska 

psykvården, dess brister och relationen till våldsbrott i USA, är mer närvarande i det amerikanska 

medielandskapet men också i samhället på en individuell nivå.  

Media antar även en annan och oerhört viktig roll vilken är att tala om vad vi bör tycka någonting om.93 

Eftersom media och publikens dagordning överensstämmer kan media tillskansa sig inflytande genom att  

publicera artiklar som kritiserar psykvården. Det betyder att publiken tenderar att anta frågan om den 

amerikanska psykvården som viktig och prioriterad.    

Den marginella rapporteringen om händelsen på Sandy Hook i svenska dagspress, i relation till  

rapporteringen om händelsen i amerikansk dagspress, kan även förklaras utifrån ett geografisk och kulturellt  

perspektiv. Eftersom studiematerialet utgörs av 14 artiklar (publicerade i NY-Times) och sex artiklar 

(publicerade i DN) finns det alltså belägg för, styrkt av dagordningsteorin, att tolka fördelningen av artiklar 

som en effekt av att händelsen separerar publiken geografiskt och kulturellt.     

Det innebär att verkligheten, och den av media kommunicerade verkligheten, varierar hos individer som  

ingår i olika sociala kontexter.94 Vidare innebär det att händelsen på Sandy Hook separerar publiken 

eftersom händelsen rymmer nationsspesifika frågor så som frågan om den amerikanska psykvården eller  

frågan om magasinstorlek. 

Dagordningsteorin styrker därför studieresultatet om varför avvikelser i medierapporteringen förekommer. 

Dessa avvikelser har uppkommit och formats genom interaktion och samtal mellan individer, som ingår i  

samma sociala kontext, vilket bidrar till att forma uppfattningar, värderingar och åsikter om en fråga.95 

Eftersom frågan om den amerikanska psykvården är mer närvarande hos den amerikanska publiken, i större  

utsträckning än hos den svenska publiken, blir frågan mer angelägen och utgör därför en förklaring till varför 

skolmassakrer äger rum. Omvänt innebär det att den svenska publiken, i större utsträckning än den 

amerikanska publiken, inte anser att psykvården är en orsak till händelsen på Sandy Hook.  

91 Shehata, 2012. s. 335. 
92 Ghanem,  2007. s. 45.   
93 Shehata, 2012. s. 320. 
94 McCombs, 2004. s. 36.
95 Shehata, 2012. s. 320. 
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6.1.3. Framing och priming: Vapenlagar som otillräckliga 

Framing, och framingeffekterna, är påtagliga för den som studerar undersökningsmaterialet då 

vapenlagarna, dess relation till den amerikanska publiken och komplexiteten mellan vapenlagarna och 

politiken är mer framträdande i de amerikanska artiklarna. 

Det kan förklaras, och styrkas, utifrån framingteorins utgångspunkt om hur någonting, en händelse eller 

nyhet, gestaltas och vilken del av verkligheten som porträtteras i media.96 

Resultat-och analysavsnittet har försökt att redogöra för de skillnader, inom ramen för Diskurs 1, som 

nyhetsrapporteringen, i svensk-och amerikansk dagspress, utgörs av. Eftersom framing handlar om att  

gestalta, och förmedla, bör sättet som någonting gestaltas på stå i relation till den tilltänkta publiken. 

Artiklar publicerade i NY-Times består av en komplexare sammansättning vilket fordrar en större förståelse 

hos läsaren om vapenlagstiftning, den amerikanska psykvården o s v. För att exemplifiera distinktionen följer  

två utdrag, från artiklar publicerade i DN och NY-Times, som redogör för samma händelse;  

Lagen om automatvapen har dock funnits tidigare under president Bill Clintons presidentskap, men upphörde att gälla 

när tiden för lagen gick ut.97  

/...Senator Dianne Feinstein, Democrat of California, has said she intends to introduce a new ban on assault weapons 

and high-capacity magazines on the first day of the Congress in Januari.../98

Utdragen bekräftar teorin om att framing, och framingeffekter, ter sig olika i de olika nationerna eftersom en 

större förståelse om vapenlagstiftning föreligger hos den amerikanska publiken. Givet den amerikanska 

publikens bredare och mer omfattande förståelse om vapenlagarna, och dess relation till skolskjutningen på 

Sandy Hook, ter sig utformningen av nyheter olika. Det föreligger alltså inte ett behov av att gestalta 

vapenlagarna på ett liknande sätt som svenska medier. Det grundar sig i att tillgänglighetsmekanismer och 

inlärningsmekanismer är mer implementerade hos den amerikanska publiken vilket innebär att nyheter kan 

anta en mer komplicerad ton eftersom en förståelse om ämnet föreligger.        

Artiklar publicerade i NY-Times är av en komplexare karaktär då läsaren bör förstå relationen mellan 

vapenlagstiftning och de beslutande instanserna på statlig respektive nationell nivå. I relation till den 

komplexare karaktären hos de amerikanska artiklarna refererar artiklarna till ”vedertagna” föreställningar 

om kultur och den amerikanska vapenkulturen. 

/...but the legislativ battle right here shows how even the slightest attempts to impose restictions on guns can run in to 

withering resistance.../99

I think as we mowe forward, whatever we do, we don't want to erode the Second Amendment rights of law-abiding 

citizens.100

För att förstå relationen mellan vapenlagarna och de beslutande instanserna i USA bör en viss typ av 

96 Ibid.,, 2012. s. 238. 
97 Artikel 19 (se Bilaga 2). 
98 Artikel 10 (se Bilaga 1). 
99 Artikel 8 (se Bilaga 1). 
100Artikel 9 (se Bilaga 1). 
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förståelse föreligga. För att kunna relatera innehållet i texterna till diskurser utanför texterna bör 

uppfattningen om den amerikanska vapenkulturen, betydelsen av Second Amendment och vapenlagarna 

föreligga. Den amerikanska publiken har således en större förståelse och lagrad information i de 

avseendena. Forskning om primingeffekter visar att lagrad information och förmågan att relatera till ny 

information är som mest effektiv när en kontinuerlig upprepning föreligger. 101

6.2. Diskurs 2: Vapenlagar som nödvändiga    

Av de totalt 20 artiklarna, som studien omfattar, vittnade sex av artiklarna om attityder och uttryck gentemot 

vapenlagar som nödvändiga för att förhindra liknande händelser i framtiden. Av dessa sex artiklarna 

kunde två artiklar, publicerade i DN, kategoriseras inom ramen för vapenlagar som nödvändiga.   

Studien har däremot inte funnit att samtliga sex artiklar, som uttrycker ett behov av skärpta vapenlagar som 

nödvändiga, uttrycker en koherens i frågan. 

Diskurs 2: Vapenlagar som nödvändiga för att förhindra liknande händelser i framtiden, rymmer kritik 

och åsikter om; 

• Generös vapenlagstiftning,

• Kryphål i befintlig vapenlagstiftning, 

• generös lagstiftning av magasinstorlek, 

• Vapenlagar som förhindrar för beväpnade vakter i skolor. 

Till skillnad från de åsikter och uppfattningar om vapenlagarna, som presenterades under Diskurs 1, 

omfattar Diskurs 2 åsikter och uppfattningar om de nuvarande vapenlagarna som generösa men även som 

icke-generösa. Det innebär att artiklarna kommunicerar behovet av förändring av befintliga vapenlagar 

utifrån två identifierade läger. Å ena sidan kritiseras vapenlagarna för att vara för slappa, farliga och i  

praktiken utgöra ett hot mot samhället. Å andra sidan kritiseras dem för att vara för slappa i avseenden som 

förhindrar lärare, vakter eller skolpersonal från att bära vapen och på så sätt kunna skydda elever och 

skolpersonal från eventuella gärningsmän.  

I de artiklar som är publicerade i NY-Times (totalt fyra artiklar) kommunicerar tre av artiklarna en negativ 

verklighet om vapenlagarna. Av dessa tre artiklar är det i synnerhet magasinstorleken som anges som 

bidragande faktor till varför mycket dödliga skolmassakrer äger rum. Denna kommunicerade verklighet 

utgår däremot inte från ett förbud mot vissa typer av vapen eller restriktioner av vapenförsäljning. Kritiken 

mot vapenlagarna bottnar däremot i den ofta tillåtna, och generösa, magasinstorleken. 

/... Since Newtown shooting, others have called for a ban on high-capacity magazines, which feed 20 or 30 rounds at a 

fast pace.../102    

101 Shehata, 2012. s. 327. 

102 Artikel 6 (se Bilaga 1). 
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Efter händelsen på Sandy Hook uttalade Barack Obama att;

USA måste nu som nation ställa tuffa frågor. Vi kan inte tolerera detta längre. Dessa tragedier måste få ett slut.103 

  

Uttalandet signalerar således att USA hädanefter kommer att se över vapenlagarna och att de utgör ett hot 

mot individers säkerhet. Eftersom vapenlagarna omges av politiska och ekonomiska intressen uttalar Obama 

inget direkt stöd för skärpta vapenlagar i avseende som underminerar medborgare rätten att köpa och äga 

vapen. Frågan om vapenrestriktioner upprör många känslor och artiklarna förmedlar problematiken med 

skärpta vapenlagar. 

/... we must vigilantly protect the rights of law-abiding firearm owners, we also must ensure the right of designated 

public entities to exercise their best discretion in matters of safety and security.../104 

Det föreligger även en annan aspekt med eventuella och skärpta vapenlagar. Det handlar främst om det 

redan stora antalet vapen som finns i de amerikanska hushållen vilket innebär att skärpta vapenlagar inte får  

önskad effekt. Det handlar även om den ”köppanik” som uppstår vid eventuella lagförändringar. 

With gun-control legislation getting more serious discussions than it has in years, gun sales are piking as enthusiasts 

stock up in advance of possible restrictions.105   

Sammanfattningsvis har studien funnit att de vapenkritiska rösterna, som efterlyser striktare vapenlagar, 

skiljer sig i avseende av striktare kontroll av magasinstorlek och striktare kontroller av vapenförsäljning. 

Ingen av artiklarna ger uttryck för ett tydligt förbud och striktare vapenlagar. Ingen av artiklarna 

kommunicerar heller en verklighet där vapen och vapenlagarna anges som främsta, och enda, orsak till  

händelsen på Sandy Hook.  

6.2.1. Dagordningsteori: Vapenlagar som nödvändiga 

Eftersom majoriteten av artiklarna, som ger uttryck för att vapenlagarna är bristfälliga i avseende av 

magasinstorlek, är publicerade i amerikansk dagspress (NY-Times) tyder det på att (enligt  

dagordningsteorin) debatten om magasinstorlek är mer framträdande, och närvarande, i USA. 

Eftersom media har en förmåga att tala om vad vi ska tycka någonting om styrker det tesen om att debatten 

om magasinstorlek och beväpnade vakter på skolorna är mer närvarande i amerikansk media, men också i de  

amerikanska hushållen. Det innebär att debatten är aktuell på en individuell nivå liksom på en statlig nivå,  

eftersom individer kan relatera till vapen och vapenlagar (i större utsträckning än den svenska publiken). 106 

Den frekventa rapporteringen om skolskjutningar, vapen och vapenlagar ger alltså upphov till åsikter, tankar 

och debatt om ämnet. 

103 Artikel 17 (se Bilaga 2). 
104 Artikel 9 (se Bilaga 1). 
105 Artikel 13 (se Bilaga 1). 
106Shehata, 2012. s. 320. 
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6.3. Tidigare forskning: Diskurs 1 och Diskurs 2  

I dag uppskattas 124 miljoner amerikaner leva i ett hushåll där det finns ett registrerat vapen. Det 

sammanlagda antalet registrerade vapen i landet uppskattas uppgå till omkring 270 miljoner (år 2009). 107 

Utifrån det faktumet att så många amerikaner har en relation till vapen tyder det på att det existerar 

någonting som en ”amerikansk vapenkultur”. En stor mängd av forskningsmaterialet ger uttryck för att det 

skulle existera en sådan kultur genom meningar så som we are a gun-loving nation eller det faktumet att 

eventuella, och mer restriktiva, vapenlagar ger upphov till en ökad försäljning av vapen. 

Ett överhängande antal av artiklarna ger uttryck för att brister i den amerikanska psykvården är den främsta 

bidragande orsaken till att skolmassakrer äger rum. Den här trenden, att ”beskylla” andra institutioner eller 

fenomen i samhället som kan ge upphov till att individer väljer att begå skolskjutningar är ingen ny 

företeelse. Efter den dödligaste skolskjutningen i amerikansk historia, då en ensam gärningsman mördade 32  

oskyldiga individer på Virginia Tech (2007), utpekade Federal Communication Commission media, och de 

program som tv-kanaler förmedlar till sin publik, som den främsta bidragande faktorn till händelsen. 108  

Forskare som John R. Lott JR. får genom sin vapenforskning och vapenpositivistiska inställning gehör från 

intresseorganisationer som NRA. Det innebär att den vapenkritik som framhålls kan bemötas och 

underbyggas av Lotts forskning. Denna företeelse, då intresseorganisationer eller vapenförespråkare uttalar  

sig i media, samt knyter an till en publik som delar liknande åsikter, är relativt frånvarande i svensk media.  

Det tyder på att det svenska samhället inte rymmer en vapenkultur eller intresseorganisationer av liknande 

slag.   

7. Slutdiskussion  

De frågeställningar som uppsatsen söker svara på formulerades utifrån uppsatsens syfte att undersöka hur 

skolmassakern på Sandy Hook, och den efterföljande vapendebatten, skildras i svensk och amerikansk  

dagspress.    

Resultat-och analysavsnittet har, genom tillämpande av det teoretiska ramverket och metodansatsen, 

kommit fram till följande svar på frågeställningarna;   

7.1. Frågeställningar 

7.1.2. Fråga 1

Vad anges som problem, och lösning på problem, i gestaltningen av skolmassakern på Sandy Hook i  

svensk-och amerikansk dagspress?

Studien har funnit att skolmassakern på Sandy Hook gestaltas utifrån olika perspektiv i svensk-och 

amerikansk dagspress. Det amerikanska studiematerialet, som utgörs av fler artiklar, förmedlar en verklighet 

107 Lott, 2010. s. 1 
108Keller, Douglas. School Shootings, Violence, and the Reconstruction of Education: Some Proposalss. s. 6 

(http://pages.gseis.ucla.edu/faculty/kellner/essays/2009_Kellner_ReconEdIlan.pdf) Hämtad 2013-04-02.  
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om händelsen på Sandy Hook som är avsaknad i många avseenden hos de svenska artiklarna. Dessa  

perspektiv, som är frånvarande i de svenska artiklarna, handlar b. la. om den ökade vapenförsäljningen efter  

händelsen på Sandy Hook, den amerikanska vapenkulturen och komplexiteten hos de amerikanska 

vapenlagarna i relation till politiska- och ekonomiska intressen. 

Eftersom de svenska studiematerialet till största del utgörs av artiklar som utgår från redan publicerade 

artiklar, och nyheter, av andra mediakanaler är få av artiklarna direktproducerade av DN. Det är ett  

studieresultat i sig men gestaltningsfrågan blir lidande eftersom artiklarna bygger på förstahandskällor så 

som NY-Times. 

7.1.3. Fråga 2 

Hur skildras de amerikanska vapenlagarna i svensk-och amerikansk dagspress i relation till  

skolmassakern på Sandy Hook?        

Studien har funnit att de amerikanska vapenlagarna, i relation till händelsen på Sandy Hook, gestaltas och 

porträtteras på olika sätt i svensk-och amerikansk dagspress. De amerikanska artiklar rymmer fler artiklar  

om vapenlagarna och dess komplexitet. 

Det amerikanska artiklarna rymmer fler förklaringar och belyser problematiken med förändrade vapenlagar i  

relation till exempelvis lagförändringar av magasinstorleken. Utformningen av artiklar som behandlar de 

amerikanska vapenlagarna är också av en mer komplicerad karaktär som fordrar förståelse om vapenlagarna  

i relation till Second Amendment, de beslutande instanserna och den amerikanska vapenkulturen. Artiklarna 

belyser även, i större utsträckning än de svenska artiklarna, särintressen som företräds av NRA. De 

amerikanska artiklarna utgörs även av, i större utsträckning än de svenska artiklarna, artiklar utifrån 

vapenförespråkares perspektiv samt ger utrymme för vapenpositivistisk argumentation.

Till skillnad från de svenska artiklarna ger de amerikanska artiklarna mycket utrymme åt diskussionen om 

den amerikanska psykvården och dess brister. De svenska artiklarna ger inte uttryck för att psykvården, i lika  

stor utsträckning som de amerikanska artiklarna, är orsaken till varför skolmassakrer äger rum. De svenska 

artiklarna ger dock uttryck för att skärpta vapenlagar, i större utsträckning än de amerikanska artiklarna, är 

lösningen på problemet med skolskjutningar. Således kommuniceras olika uppfattningar, och 

föreställningar, om verkligheten.   

7.2. Övergripande diskussion och forskarens reflektioner    

Syftet med uppsatsen var att undersöka hur skolmassakern på Sandy Hook, och den efterföljande 

vapendebatten, skildras i svensk och amerikansk dagspress. Studien har funnit att det föreligger skillnader, 

med hänvisning till framställningen, den kommunicerad verkligheten och utrymmet som händelsen på 

Sandy Hook tillskrivs i svensk-och amerikansk dagspress. 

Utifrån de formulerade forskningsfrågorna;

• Vad anges som problem, och lösning på problem, i gestaltningen av skolmassakern på Sandy Hook i 

svensk-och amerikansk dagspress?
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• Hur skildras de amerikanska vapenlagarna i svensk-och amerikansk dagspress i relation till  

skolmassakern på Sandy Hook?

vill jag passa på att belysa några intressanta aspekter om de resultat som forskningen kommit fram till. 

Debatten om den amerikanska psykvården samt debatten om beväpnade vakter i skolorna (för att förhindra 

framtida händelser av samma slag som Sandy Hook) ger upphov till ytterligare frågeställningar och 

funderingar. Eftersom den kommunicerade verkligheten om händelsen på Sandy Hook (i amerikansk media)  

verkar avlägsen och fjärran utifrån ett svenskt perspektiv väcker det en nyfikenhet om fenomenet 

amerikanska vapenlagar. Det väcker en nyfikenhet om föreställningar och kulturella aspekter som ger 

upphov till avvikelserna i mediarapporteringen som den här uppsatsen har presenterat. 

Eftersom studien har tillämpat en diskursanalytisk metodansats möjliggör det för en mer omfattande 

forskning då fler diskurser kan identifieras i materialet. Ett sådant exempel är relationen mellan diskursen 

vapenlagar och diskursen psykvården.   

Det är just psykvården som jag framhåller som det mest intressanta forskningsresultatet. Eftersom 

referenser av samma slag saknas i de svenska artiklarna anges orsaken till händelsen, eller problem och 

lösning på problem, vara olika. De svenska artiklarna ger dock uttryck för att skärpta vapenlagar, i större 

utsträckning än de amerikanska artiklarna, är lösningen på problemet med skolskjutningar. Utifrån ett 

svenskt perspektiv torde en sådan slutsats vara rimlig men många aspekter, så som att det stora antalet  

registrerade vapen i de amerikanska hushållen kan underminera effekten av skärpta vapenlagar, riskerar att  

gå oupptäckt förbi om inte den amerikanska vapenkulturen och relationen till vapen uppmärksammas.    

8. Förslag på fortsatt forskning

Efter händelsen på Sandy Hook, vid år 2013 början, är flera lagförslag om skärpta vapenlagar debatterade i  

USA. Nationen står således inför ett vägskäl och riktningen som tas är avgörande för framtida 

vapenlagstiftning.

Lagen mot vissa typer av assualt weapons upphörde att gälla när president George W. Bush rev upp lagen år  

2008. Dennes föregångare, Bill Clinton, hade drivit igenom förbudet under dennes sista presidentperiod  

eftersom han inte riskerade omval och impopularitet i samband med omval. Barack Obama står nu inför en  

liknande situation och uttalanden som Obama har gjort, i relation till skolskjutningen på Sandy Hook, 

signalerar att han kommer att försöka driva igenom en skärpt vapenlagstiftning. I likhet med Bill Clinton har 

Obama inte uttalat någonting om skärpta vapenlagarna under dennes förra presidentperiod. 

Det finns således mycket intressanta aspekter att undersöka som eventuella lagförändringar kan ge upphov 

till. En jämförande studie, av artiklar i svensk-och amerikansk dagspress, skulle fördelaktigheten kunna 

genomföras för att identifiera åsikter och uttryck som eventuella lagförändringar gett upphov till.    
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