
 

 

Sanne Waldner 
Journalistprogrammet 

Termin 5 2013 
Handledare: Elisabeth Stúr  

 

 

 
Ondskan på Lundsbergs skola 

- en studie om hur medier dramatiserar sina berättelser 

 
 

 
 
  



 

 

 

 
Abstract 
Syftet med studien har varit att ta reda på hur Aftonbladet och Dagens nyheter bevakat och 
berättat om Lundsbergs skola under åren 2011-2013. Frågorna som ställts har handlat om hur 
medierna berättat om Lundsbergs skola. Handling, karaktärer, skrivsätt samt skillnader och 
likheter i Aftonbladet och Dagens nyheters rapportering, har varit frågornas centrala punkt. Jag 
har i studien valt att se Lundsbergs skola som ett fall av skandaler eller så kallade ”mediedrev” i 
Sverige. Teorier som använts är Thompsons skandalfaser, Hvitfelts nyhetskriterier, Nord, Allern 
och Pollacks kännetecken på mediedrev, samt Altheide och Snows teori om medielogik. Studien 
har även använt sig av Fulton och Dunn som pratar om narrativ i nyheter.  
 
Denna ”berättelse om Lundsbergs skola” har jag undersökt genom att samla in kvantitativt 
material från Aftonbladet och Dagens nyheter 2011-2013. Resultatet visar på att intresset för 
Lundsbergs skola ökat hos journalister och läsare genom åren, inte bara i antal artiklar, utan även 
i form av krönikor, kommentarer, debatter och insändare. Studien har även haft en kvalitativ del 
där sex artiklar från Aftonbladet och sex artiklar från Dagens nyheter undersökts utifrån en 
frågemall med frågor om handling, karaktärer och skrivsätt. Detta för att se vilka berättartekniker 
journalister använder sig av, så kallade narrativ. Resultatet har sedan sorterats in efter de klassiska 
stadierna i en berättelse där vi kan se hur medierna introducerar Lundsbergs skolas, hur sedan 
handlingen stegras, hur berättelsen når sitt klimax och hur den sedan mattas av i en upplösning. 
Någon riktig konklusion fick berättelsen aldrig eftersom den, i skrivandets stund, fortfarande 
berättas.  
 
Mina slutsatser blev bland annat att Aftonbladet och Dagens nyheters bevakning och berättande 
inte skiljer sig åt så mycket som man skulle kunna tro. Detta skulle kunna bero att medier under 
en skandal eller ett mediedrev tenderar att bevaka och berätta på ett liknande sätt. Resultaten 
tyder dock på att Aftonbladet försöker skapa ”moral panic”, kaos i samhället som får allmänheten 
stressade, medan Dagens nyheter hållit ett större avstånd till sina texter. Det finns även tecken på 
att olika källor valt att stiga fram vid vissa tidpunkter i ”berättelsen” för att få synas i ”bästa 
sändningstid”.    
 
Nyckelord: Lundsbergs skola, Lundsberg, svenska internatskolor, mediebevakning, svensk 
mediebevakning, narrativ, medias berättande, mediedrev 
 
Antal ord i uppsatsen exklusive bilagor och abstract: cirka 18910 
Antal ord i uppsatsen inklusive bilagor: 20650 
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1. Inledning 

1.1 Introduktion och problemformulering 

Samhällets medborgare blir i dag tilldelade vissa nyheter av medier, nyheter som berättats på ett 
visst sätt och efter vissa kriterier, exempelvis journalisternas nyhetsvärderingar. Detta leder till att 
publiken får ta del av en begränsad del av vad som händer i världen, en saga som inte alltid 
stämmer helt överens med verkligheten. Fulton (2005) skriver att medierna vinklar nyheterna så 
att publiken endast får ett perspektiv på hur verkligheten ser ut och inte flera (Fulton 2005:1). 
Fulton menar även att den berättande, narrativa, produktionen och konsumtionen i den 
västerländska världen till stor del är kontrollerad av medier. Berättelserna blir på så vis mest 
“naturliga” och vanligt förekommande för publiken. Fulton (2005) anser att våra förväntningar av 
vad som är nyheter skapas utifrån hur medierna upprepar samma sorts nyheter. Medierna 
applicerar nyhetsvärderingarna genom konventionella berättelsemallar och bestämmer vad som 
kan presenteras som nyheter. Därigenom definierar de även hur ”verkligheten” ser ut (Fulton, 
2005:221). Enligt Fulton (2005) så förser nyhetsrapporteringen publiken dessutom med “myter” 
som normaliserar sanningar och värderingar (Fulton, 2005:7).  

I en skandal kan mediers bevakning genomgå olika faser, skriver Thompson (2000), och dessa 
faser kan visa om personer, grupper eller organisationer varit med om en skandal (Thompson, 
2000:7273). Bjerke (2009) skriver att vissa skandaler kan utvecklas till så kallade medierev och i 
tuffa sådana kan nyheterna berättas så att vissa personer anses vara ”skurkar”. I mediedreven 
finns karaktärsroller som kan grundas på gamla myter och berättarstrukturer där vissa presenteras 
som ”hjältar” och andra kanske presenteras som ”offer” (Bjerke, 2009:175).  
 
Ett fall av mediernas berättande, och skandaler, är bevakningen av Lundsbergs skola. I Sverige 
har medierna de senaste åren allt mer intensivt bevakat ”elitens skolgång” på svenska 
internatskolor. I dag finns det tre stycken öppna internatskolor i Sverige: Sigtuna skolan, 
Grännaskolan och Lundsbergs skola. Skandaler inom de tre riksinternatskolorna har på senare år 
allt mer uppmärksammats i pressen, främst så kallad “kamratuppfostran” som syftar till att äldre 
elever uppfostrar yngre elever. Lundsbergs skola är den av skolorna som bevakats mest intensivt i 
svenska medier och kan ses som ett av de mest aktuella fallen av skandaler 2013. 2006 fanns det 
53 artiklar om Lundsbergs skola i Retriever Research/Mediearkivet och i januari-november 2013 
hade det skrivits 3008 artiklar. Rapporteringen har med andra ord ökat de senaste åren, vilket 
tyder på att det är ett ämne som blivit allt mer aktuellt.  

Bland annat uppmärksammade medierna en händelse då minderåriga elever blivit misshandlade 
av 20åriga elever (Aftonbladet, 2011). Dagens nyheter berättade i sin tur att en elev misshandlats 
så illa att han kräktes blod (Dagens nyheter, 2013:89). Den senaste1 stora händelsen kring 
Lundsbergs skola kom i augusti 2013 då Aftonbladet berättade om nollning med strykjärn som 
ledde fram till att en elev hade blivit inlagd på sjukhus med brännskador (Aftonbladet, 2013). Ett 
perspektiv är att se hur Aftonbladet och Dagens nyheter bevakat, och berättat, om Lundsbergs 
skola på liknande sätt eller om kvällstidnings- och morgontidningsjournalistiken har olika sätt att 
skriva om en skandal. Hvitfelt (1989) anser bland annat att journalister vinklar nyheter genom att 
dramatisera (Hvitfelt, 1989:105106). En fråga som då kommer upp är om kvällstidningar vinklar 
sina nyheter mer än morgontidningar eller om tidningarna vinklar sina nyheter lika mycket – men 
med olika vinklar. Kvällstidningen Aftonbladet och morgontidningen Dagens nyheter skulle 
kunna ses som två ”motpoler” med olika berättartekniker.  

                                                           
1 Studien genomfördes under hösten och vintern 2013, ”senaste” syftar på händelser fram till den tidsperioden. 
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Dunn (2005) i sin tur poängterar opartiskhet och anser att det är en av de grundläggande 
värderingarna för en journalist (Dunn: 2005:142). Är det så att Aftonbladet och Dagens nyheters 
journalister - under bevakningen av Lundsbergs skola - gjorde händelserna till en sagoberättelse 
eller behöll journalisterna sina ideal om objektivitet?   

Det har gjorts ett större antal internationella, vetenskapliga, studier om journalistiska 
berättartekniker med så kallade narrativ. Problemet är att den svenska forskningen om narrativ - 
och fram för allt om narrativ medier använder sig av - är desto mindre. Det visar på att det finns 
utrymme för att forska om mediers berättarstrukturer i Sverige och hur den svenska 
mediemarknadens dramaturgi ser ut. Även svensk forskning om skandaler och mediedrev är 
områden som skulle behöva uppdateras och få mer empiriska studier eftersom det i dag finns 
begränsat med material med forskning som både är aktuell och vetenskaplig.  

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet är att ta reda på hur Aftonbladet och Dagens nyheter bevakat och berättat om Lundsbergs 
skola. Jag har använt mig av följande frågeställningar: 
 
Hur har media över åren 2011, 2012 och 2013 bevakat Lundsbergs skola?  
Vad är handlingen och vilka är karaktärerna i berättelsen om Lundsbergs skola? 
Vilka skriftliga tekniker har använts i texterna? 
Vilka skillnader och likheter finns i Aftonbladet och Dagens nyheters berättande? 

1.3 Bakgrund Lundsbergs skola 

I Storfors kommun i Värmland, ligger internatskolan Lundsbergs skola som har både grundskola 
och gymnasium. Lundsbergs skola (2013) berättar på sin hemsida om William Olsson, skolans 
grundare. Han kom från London, men utbildade sig på Karlstad Läroverk för att sedan öppna 
Lundsbergs skola år 1896. Då var det bara fem elever som gick på skolan, en siffra som i dag 
utökats till omkring 200 elever. Skolan (2013) skriver på sin hemsida att rodd är en sport som 
följt med Lundsbergs skola sedan start och elever från internatet fick 1912 representera Sverige i 
Olympiska spelen. Lundsbergs skola har, tillsammans med övriga svenska internat, 
uppmärksammats i media genom åren. Nationalencyklopedin (2013) beskriver händelserna så här: 
”Flertalet uppmärksammade fall av kränkande behandling elever emellan samt skolans oförmåga 
att åtgärda dessa brister ledde i augusti 2013 till att Skolinspektionen beordrade en tillfällig 
stängning av Lundsbergs skola. Beslutet upphävdes av förvaltningsrätten i september.”  

1.4 Avgränsningar 

I studien har jag valt att undersöka ett fall av skandaljournalistik, Lundsbergs skola, och då 
begränsat mig till två papperstidningar: Sveriges största kvällstidning, Aftonbladet, och Sveriges 
största dagstidning, Dagens nyheter (Tidningsutgivarnas upplagesiffror från 2012 över helåret 
2011). Avgränsningen har gjorts eftersom jag anser att tidningarna gett det bredaste perspektivet 
på händelserna kring Lundsbergs skola och att det mesta materialet troligtvis funnits i större 
tidningar. Hvitfelt (1989) hävdar att nyheter med lokal vinkel ger högst läsvärde (Hvitfelt, 
1989:105-106), vilket tyder på att händelser kring Lundsbergs skola fått mest uppmärksamhet i 
tidningar med Storfors kommun som bevakningsområde – och inte tidningar i södra eller norra 
Sverige. För att få en större mängd analysenheter valde jag således att undersöka större tidningar. 
Aftonbladet och Dagens nyheter kan även ses som varandras motsatser, då tidningarna har olika 
syften med sin produktion. Skillnaden mellan kvällstidningar och morgontidningar, är enligt 
Ghersetti (2004), att kvällstidningarnas innehåll är ett komplement till morgontidningarna och att 
morgontidningarna har mer allmänna nyheter än kvällstidningarna. Detta kan bero på att 
morgontidningar har en tradition av trofasta läsare, som kvällstidningar inte kan konkurrera med. 
Kvällstidningarnas komplement till morgontidningarnas allmänna nyheter blir nyheter bland 
annat fyllda av sensationsjournalistik med överdrifter, skandaler och brott (Ghersetti, 2004:241).  
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2. Teori 

2.1 Mediala skandaler 
Medier använder sig av skandaler eftersom skandaler säljer. Det menar John B. Thompson (2000) 
som också anser att det i dag inte bara finns lokala skandaler, som tidigare, utan även mediala 
skandaler (2000:31). Medierna agerar på egen hand och skapandet av skandalen sker av medias 
sätt att kommunicera (Thompson, 2000:31). Skillnaden mellan lokala och mediala skandaler är att 
i lokala skandaler kommunicerar individerna ansikte mot ansikte, medan individerna i mediala 
skandaler kommunicerar nästan uteslutande via medier (Thompson, 2000:6162). Jag har valt att 
använda sig av Thompsons teori om mediala skandaler eftersom den är välanvänd av andra 
forskare samt ger en tydlig bild av vad mediala skandaler är.  
 
Thompson (2000) menar att mediala skandaler skapas av avslöjanden som blir stora i medierna. 
Trots att ingen medial skandal är den andre skandalen lik har utvecklingen av mediala skandaler 
vissa kännetecken eller kriterier. Thompson (2000) anser att i en medial skandal ska normer och 
värderingar överträdas. Skandalen bör innehålla vissa hemligheter som känns till, och tros på, av 
individer som inte är inblandade i händelsen. Dessa individer, som inte är inblandade, måste vara 
negativt inställda till händelsefrågan, vilket i sin tur kan leda till att individerna uttrycker sig 
offentligt, på ett kritiskt vis. Detta fördömande, i kombination med avslöjandet, kan leda till att 
de som är anklagade får sitt rykte skadat (Thompson, 2000:13-14). Ett annat kriterie, resonerar 
Thompson, är att händelsen måste vara publik, vilket betyder att exempelvis korruption inte är en 
skandal fören den blivit offentligt och individer kunnat uttrycka missnöje för en publik 
(Thompson, 2000:1820). 

 
Första dagen medier uppmärksammar en händelse kan det vara en början på en skandal, men om 
händelsen inte får respons passerar möjligheten. Thompson (2000) menar att en skandal kan pågå 
i veckor, månader och år, men någon gång bör det komma ett slut eller avrundning. Han har 
kommit fram till fyra faser som beskriver de stadier en medial skandal går igenom, hur en fas 
övergår i en annan, vilka mönster som finns och skandalens utveckling (Thompson, 2000:72-73). 
 
Fas 1: Skandalens förstadie. Ett avslöjande tas upp av medierna och delas med av till publiken. 
Publiken är en viktig del i avslöjandet: avslöjandets innehåll kan tidigare känts till av olika 
individer men inte blivit en skandal för att informationen inte varit offentlig eller nått publiken 
(Thompson, 2000:7374). 
 
Fas 2: Skandalens start. En process av krav och motkrav sätts i gång. Medierna gestaltar och 
uppmärksammar individer eller händelser mycket intensivt och om den/de som anklagas inte 
håller med om mediernas version av vad som händer ökas intensiteten i bevakningen. Målet, för 
vissa journalister, är att det ska uppstå ett ultimatum som innebär konsekvenser för den/de 
anklagade (Thompson, 2000:7475). 
 
Fas 3: Skandalens kuliminering. Skandalens kulmen är antingen väldigt dramatisk eller icke 
dramatisk beroende på händelseförloppet. Antingen läggas det mer press på individerna - genom 
att ny information kommer fram - eller så följer en lugnare period. Om ny information, som 
spekulationer eller avslöjanden, kommer fram kan konsekvenserna bli avsked eller åtal. Om ingen 
information kommer fram - och det inte blir några erkännanden eller avsked - så dör skandalen ut 
(Thompson, 2000:75). 
 
Fas 4: Skandalens efterdyningar. Här reflekterar journalister, politiker och de berörda av 
skandalen kring vad som hänt. Aktörerna kan vinna på att få medial uppmärksamhet (Thompson, 
2000:76).  
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Allern och Pollack (2009) beskriver att den mediala skandalen anpassar sig både till journalistiska 
och kommersiella nyhetsvärderingar. Journalisterna är till olika grad som skandalens regissörer 
som tolkar skandalen och idealet bland journalister är bland annat att göra avslöjanden som kan 
leda till en skandal. Att granska andra makthavare i samhället är en del av idealet och 
granskningen kan stärka demokratin på så sätt att medborgarna blir mer informerade om vad som 
händer bakom dörrarna hos de som har makt (Allern och Pollack, 2009:9). 

Lars Nord (2001) anser att enkla, personliga och dramatiska, konfliktmönster i en skandal gör att 
den kan bli till ett mediedrev (Nord, 2001:27).   

 
2.2 Mediedrev 
Sverige används begreppet mediedrev av journalister, politiker och kommunikationsforskare, 
men det är också ett begrepp som används i Norge (Allern och Pollack, 2009:11). Nord (2001) 
refererar till den amerikanske medieforskaren Larry S. Sabato, som gör sin definition av vad ett 
mediedrev är. Sabato menar att ett mediedrev är en massa, kritiska, journalister som beskriver 
skandalen intensivt och överdrivet utan kontroll och hämningar. Nyhetsrapporteringen om 
händelsen eller frågan är ensidig och tar gång på gång upp samma vinkel. “Vi känner igen drevet 
när vi ser det”, menar Sabato (Nord, 2001:26).  
 
Allern och Pollack (2009) har, med inspiration av fyra andra författare, gjort sin definition om 
vad ett medidrev är. Det ska pågå en omfattande, intensiv, medierapportering mot en enskild en 
eller flera personer, organisationer eller institutioner. Anklagelser om normbrott, som fokuserar 
på personen, ska också finnas. Händelsen ska vara karaktäriserat som en skandal. Det krävs också 
att mediebevakningen består av flera redaktioner och nyhetsmedier under en viss tid och dessa 
måste rapportera på samma sätt. Det vill säga det ska finnas samma journalistiska huvudvinkel 
och samma dramaturgi i berättandet. Utgången till drevet ska vara oviss och inte planeras av 
journalisterna själva, vilket är svårt då motreaktioner från olika aktörer inte kan räknas ut. Allern 
och Pollack (2009) förtydligar även att ett avslöjande eller några skandalartiklar alltså inte räcker 
till för att skandalen ska räknas som ett mediedrev (Allern och Pollack, 2009:11-12).   
 
Ett första steg i ett mediedrev kan vara att det börjar med förargelse som leder till reaktioner och 
krav. Det menar Allern och Pollack (2009:11). Drevet kan liknas med en flockjakt: jägaren är 
journalisten och den som utsats för drevet är den jagade. Spänningen ökar när det är ovisst hur 
jakten kommer sluta och vilka dess konsekvenser kommer bli (Allern och Pollack, 2009:12). 
Nord (2001) anser att det i ett mediedrev är det vanligt att det finns kritik mot makthavarens 
uppträdande. Händelseutvecklingen i ett mediedrev påverkas av mediernas agerande. Genom, att 
journalister följer upp varandras uppgifter och samspelar med varandra samt spekulerar om vad 
som kommer att hända, fortsätter drevet. Ofta börjar ett mediedrev på redaktioner i landets 
storstäder. Lars Nord skriver: “Även om skandalen uppdagats av andra än storstadsmedier, är det 
dessa som sätter dramaturgin för fortsättningen” (Nord, 2001:2627).  

 
2.3 Nyhetsreceptet 
För att ta reda på vilka berättartekniker medier använder sig av kan man använda sig utav teorin 
om nyhetsvärdering, vad som blir en nyhet, som presenteras nedan. Bland annat har 
medieforskaren Håkan Hvitfelt gjort studier i svenska medier om nyhetsvärdering, i och med att 
den här uppsatsen också studerar svenska medier, har hans resultat gått att applicera i uppsatsens 
resultatdel.   
 
Rapporteringen av nyheter är i dag ekonomiskt sensationsdriven och problemdriven, skriver 
Fulton (Fulton, 2005:242) och menar, att nästan vad som helst kan göras till en nyhet om 
journalisten i sitt skrivande använder sig av nyhetsvärderingar som är etablerade (Fulton 2005:22). 
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Många forskare har, enligt Hvitfelt (1989), letat efter utmärkande egenskaper för nyhetshändelser, 
vilka händelser som har ett nyhetsvärde och vad som sannolikt ger uppmärksamhet i medier 
(Hvitfelt, 1989:64). Hvitfelt (1985) har själv studerat vilka egenskaper en huvudnyhet har, bland 
annat hos fyra stycken stora kvälls- och morgontidningar i Sverige (Hvitfelt, 1985:18, 216). Hans 
resultat blev en sammanställning över vad som skapar en nyhet vilket till att börja med är politik, 
ekonomi, brott och olyckor. Hvitfelt (1989) anser att en händelse bör vara både viktig och 
relevant samt göra någon form av avvikelse från det normala. Det ska också vara ett kort 
geografiskt avstånd till händelsen för journalisterna och läsarna. För att en händelse ska bli en 
nyhet krävs det även att den överensstämmer med de värderingar som journalisterna och 
publiken redan har. Händelsen ska beröra enskilda personer och vara lättbegriplig. Finns det 
någon form av elitperson, som en kändis med, är möjligheten stor att händelsen kan få 
genomslag som nyhet (Hvitfelt, 1989:64-65).  
 
Hvitfelt (1989) kommer också fram till att journalisterna vinklar sina nyheter, det vill säga ger 
händelsen ett visst perspektiv. En vinkel kan ha sitt ursprung i den politiska hållning mediet har. 
Genom att rikta uppmärksamhet mot en individ eller grupp, som gemensamt är med i ett 
händelseförlopp, personifierar journalister nyheten, vilket är en vanlig teknik journalister 
använder sig av. Att överdriva, dramatisera och uppförstora händelser är en vanlig del i 
nyhetsprocessen. Journalisterna beskriver händelsen negativt för att skapa skandaler och 
sensationer, ofta med offentliga personer inblandade. Motsättningar, katastrofer och hot är 
exempel på negativa vinklar. Medier kan också skapa misstro och upprördhet genom att ställa 
den enskilda individen mot en myndighet. Hvifelt (1989) avslutar med att nyheterna som får 
högst läsvärde är händelser med lokal vinkel (Hvitfelt, 1989:105106).  
 
Det finns fler studier på vad som tenderar att bli en nyhet, bland annat har Johan Galtung och 
Mari Ruges (2005) fördjupat sig inom tidning och tv (Fulton, 2005:221). Deras tolv punkter som 
tas upp är till stor del identiska med Hvitfelts resultat. Även Anne Dunn (2005:204) har 
undersökt varför vissa händelser blir nyheter och varför vissa inte blir det och i likhet med 
Galtung och Ruge är Dunns resultat samstämmigt med Hvitfelts. Det finns dock tre egenskaper i 
Dunns (2005) material, för vad som blir en nyhet, som skiljer sig från mängden. Mänskligt 
intresse tar upp det som är tragiskt eller ironiskt och som publiken kan vara intresserad av att läsa 
om. Konflikten skapar dramatik i nyheten och kan bestå av en konflikt med en opposition eller 
annan person. Den aktuella vinkeln ska vara ny, fräsch och omedelbar. Att snabbt kunna 
rapportera efter att någonting skett är viktigt (Dunn, 2005:204). Både Fulton (2005) och Dunn 
(2005) visar här på att vinkling av nyheter används internationellt och att egenskaperna för 
nyheter till stor del är homogena med den svenska nyhetsvärderingen. 

2.4 Medielogik 
Jag har valt att ta med det teoretiska perspektivet medielogik. Medielogiken visar att det numera 
inte bara journalister som påverkar innehållet i nyheterna, utan även källorna och aktörerna som 
syns i artiklar och inslag. Vi vet sedan tidigare avsnitt att nyheter kan vinklas av journalister och 
här presenteras teorin om att nyheter kan vinklas av aktörer och källor. 

Robert P. Snow och David Altheide var först med att använda och mynta ordet ”medielogik”, 
skriver sajten Communicationencyclopedia.com. Snow och Altheides bok ”Media Logic”, från 
1979, kan ses som grunden till teorin om medielogik som sedan författarna byggt på genom åren 
och ”uppdaterat”. Enligt Altheide (2004) handlar medielogik om processen att konstruera 
meddelanden, eller budskap, inom ett visst medium. Detta inkluderar rytm, grammatik och 
format. Format är särskilt viktigt eftersom det hänvisar till regler och koder som används för att 
definiera, välja, organisera, presentera och ”känna igen” information som en sak snarare än en 
annan. Altheide berättar att medielogiken är inkapslad, tematisk, bekant för publiken och lätt att 
använda (Altheide, 2004:294). Kent Asp (2011) definierar medielogik enligt följande:  



 

6 

 

Samhällets medialisering är en teori om hur mediernas framväxt som institutioner förändrar 
samhället genom att samhällets aktörer och institutioner tenderar att anpassa sig till medierna och 
mediernas sätt att arbeta och tänka – medielogiken; en anpassning som förklaras av att samhällets 
aktörer och institutioner över tid blivit mer beroende av medier, vilket leder till att mediernas makt 
ökar i samhället. (Asp, 2011:43) 

Teorin om medialisering, skriver Asp (2011), har fem utmärkande drag som handlar om 
förändring, makt, förskjutning av makt, anpassning och beroende (Asp, 2011:43). Han menar att 
det viktiga i medielogiken, eller medialiseringen, är anpassningen: hur människor och aktörer i 
samhället anpassar sig till mediers tankesätt och mediers villkor (Asp, 2011:44). 

Altheide (2004) menar att det finns dokumenterade studier som visar hur sport, religion, nyheter 
och politik har förändrats för att tillgodose denna logik (Altheide, 2004: 294). Medielogiken har, 
enligt Altheide, även förändrat den journalistiska kulturen och då främst journalisternas sätt att 
intervjua. I allmänhet, och speciellt tv-reportrar, har gått från att vara ”upptäckande och 
informationsinsamlande” till att ha underhållning som en aspekt. I och med att journalistiska 
metoder, perspektiv och underhållningsformat blivit allt mer accepterat av den bredare massan, 
har gränsen som separerar journalister från intervjupersonen börjar blekna (Altheide, 2004:294-
295).  

Det är vanligt att journalister gör intervjuer för att komplettera det egna budskapet eller de egna 
betoningarna i en artikel eller i ett inslag, anser Altheide (2004). Journalisten och dess källa delar 
numera uppfattningen om vad som är ”en bra story” och vad en bra intervju är, vilket leder till att 
den yrkesmässiga gräns som skilt dem åt, suddas ut. Nyhetskällor använder medielogik i sin 
planering och i sina kampanjer för att ”få sändningstid”. Intervjun blir ett verktyg för journalisten 
att få snabba svar samt narrativt framkallade känslor, men där inte särskilda, eller specifika, frågor 
prioriteras (Altheide, 2004:295).  

 
2.5 Den journalistiska storyn  
Underhållning och information får allt otydligare gränser i media, menar flera forskare som 
Fulton, Huiaman, Maurphet och Dunn (2005). Dunn (2005) anser att nyheter, och sådant som 
inte är nyheter, blir allt svårare att skilja åt. Förr i tiden var en “hård huvudnyhet” på tidningens 
förstasida självklart, medan det i dag kan likagärna kan bli “mjuk nyhet” med featureinnehåll som 
publiceras där (Dunn, 2005:147). Det är därför viktigt att se hur berättandet av nyheter ser ut och 
vad som skiljer olika nyheter åt.     
 
Fulton (2005) skriver att kritiken i forskarvärlden är delad i frågan om en nyhetstext är skriven 
som information eller som en berättelse, som narrativ. En ståndpunkt är att skillnaden mellan 
information och narrativ är tydlig medan en annan är att i alla nyhetsberättelse är grunden 
narrativ. Om vi går tillbaka i tiden, menar Fulton, kan vi se att frågan togs upp redan 1926. 
George Herbets ansåg då att nyheter antingen kan skrivas som ren fakta och information eller 
som narrativ, “den journalistiska storyn” (Fulton, 2005:226). Dunn (2005) menar däremot att den 
journalistiska storyn och en fiktiv berättelse inte är samma sak. Det finns likheter, men också 
olikheter. Berättelsen, som journalisten skriver, är inte helt densamma som den klassiska - och 
fiktiva - Hollywood-berättelsen (Dunn: 2005:145). Den journalistiska storyn har sedan gjort att 
medier, för att behålla sin trovärdighet, numera är tydliga att skilja på vad som är journalistens 
egna åsikter och vad som är information. Objektivitet och opartiskhet är grunden i de 
professionella värderingar en journalist bör ha, skriver Dunn (2005). Hon poängterar att dessa 
värderingar är speciellt viktiga för “hårda nyheter” (Dunn: 2005:142). 
 
En hård nyhet innehåller oftast politik, ekonomi, sport eller internationella affärer och nyheter av 
det slaget har stora möjligheter att påverka läsaren (Dunn, 2005:142-143). Enligt Fulton (2005) 
finns det ofta en konflikt i hårda nyheter och han argumenterar för att innehållet i hårda nyheter 
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har den viktigaste samhällsinformationen i, kort sagt vad medierna anser vara det viktigaste för 
läsarna att veta. Det är därför nyhetssidorna ofta finns i början av en tidning (Fulton, 2005:226). 
Dunn (2005) menar att hårda nyheter använder sig av “den omvända” pyramiden som fungerar 
så att det viktigaste i nyheten skrivs först, i den första meningen, och sedan kommer det näst 
viktigaste och få fortsätter artikeln att gå djupare in i ämnet. De första meningarna ska svara på 
frågorna: vem, vad, när, var eller varför? Pyramiden är en väl beprövad metod som började på 
1800-talet användas i amerikanska medier och som i dag elever som studerar journalistik får lära 
sig använda (Dunn, 2005:142-143). Metoden har fördelen att det går enkelt att ta bort text från 
slutet av artikeln, om det är brist på utrymme i tidningen, utan att det som är viktigt försvinner 
(Dunn, 2005:142-143). “Vinkeln” i texten finns ofta i artikelns första mening, där läsaren också 
hittar informationen med högst nyhetsvärde (Fulton, 2005:228). Dunn (2005) drar slutsatsen att 
genom att använda en liten mängd narrativ i hårda nyheter får medierna problem med att 
rapportera om en händelses utvecklingen under längre tid och se sambandet mellan orsaker. 
Konsekvensen blir att hårda nyheter saknar kopplingen till upplösningen och hur allting slutar 
(Dunn, 2005:145). Dock är narrativ mer “tillåtna” för hårda nyheter när det handlar om att 
utvärdera beteenden eller göra nyheten mer personlig (Dunn, 2005:146).  
 
En mjuk nyhet, å andra sidan, innehåller oftast ämnen som mänskliga intressen, kändisar och 
brott och använder sig av narrativa redskap (Dunn, 2005:142-143). Fulton (2005) förklarar att 
mjuka nyheter kännetecknas av att det finns humor i nyheterna. De är inte är bundna till en viss 
tid, ger information om bakgrund och täcker upp när det finns mindre hårda nyheter i medierna. 
Nyheterna är skrivna med narrativ som karaktärer och stereotyper: här kan man följa en 
utveckling av en händelse eller en konflikt under en längre tid (Fulton, 2005:226). Mjuka nyheter 
har inte samma “press” på sig att ha en objektiv synvinkel som de hårda nyheterna, vilket kan 
vara en förklaring till att man använder narrativ (Dunn, 2005:145).  
 
Både hårda och mjuka nyheter kan dock, enligt Fulton (2005), skrivna i narrativ. Det som då 
måste undersökas är hur strukturerna skiljer sig åt (Fulton, 2005:226). Det handlar om vilka 
strategier som journalister väljer att använda på nyheten, inte innehållet (Fulton, 2005:233). Jag 
har att utgått ifrån den ståndpunkten. Vilka olika slags strategier som finns berättas det mer om 
nedan.    

 
2.6 Narrativ i berättelsen 
Om vi går tillbaka till Thompson (2000) menar han att den mediala skandalens faser har många 
likheter med berättande och återberättande. Detta berättande av händelser sker i former av 
narrativ. Medierna har blivit en ny form av sagoberättare, med uppdaterade berättartekniker, som 
når mediernas publik (Thompson, 2000:7677). Medierna kan också ha narrativ för skandaler, 
anser Allern och Pollack, som innebär att medierna skrivit ett drama med karaktärer och aktörer 
färdigskrivna (Allern och Pollack, 2009:17). Dunn (2005) berättar om Propps narrativa metod 
som går ut på att medier i konflikter kan ge olika karaktärer roller, så som onda skurkar och goda 
hjältar. Det blir “vi” mot “dem”. Medierna använder sig i dag av dessa narrativ för att beskriva 
individer, länder och företag (Dunn, 2005:208).  
 
Fulton (2005) har sammanställt fem narrativa strategier som journalister och medier använder sig 
av i nyhetsprocessen. De narrativa strategierna är: vinkel, individualisering, fokalisering, kronologi 
och avslutningspunkt (Fulton, 2005:232-233). Dessa strategier, eller berättartekniker, har valts ut 
då de visar på egenskaper, som synliggör tankesätt och mönster i det journalistiska berättandet. 
 
Vinkeln  
Det är berättelsens handling som strukturerar upp händelsen, i fiktiva filmer eller böcker kan det 
beskrivas som “plot”. Vinkeln gör det lättare för journalister att jobba med övergångar mellan 
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exempelvis nyheter och reklam, nyheter och underhållning, nyheter och information. “Moral 
panic” är en vanlig vinkel, som många forskare undersökt, och innebär att ordningen i samhället 
hotas. Den naturliga reaktionen blir att det utbryter en stor stress hos allmänheten som försöker 
få hotet att försvinna. Nästa steg är officiella åtgärder som kan vara att polis griper in och reglerar 
situationen (Fulton, 2005:233-234).  
 
Individualisering 
Individualisering innebär att en individ främhävs i media och kan få representera en händelse i 
olika nyhetssammanhang. Medierna skapar “karaktärer” i nyheterna, som när författare skapar 
fiktiva karaktärer i filmer eller böcker. I mjuka nyheter, som tenderar att vara mer informella, 
främhävs ofta karaktärer med karaktärsdrag mer och i hårda nyheter mindre. Individen, eller 
karaktären, som valts ut får vissa egenskaper av media, men har också sina egna känslor och mål. 
En konsekvens blir ofta att karaktärerna snabbt blir sterotyper för en händelse eller en fråga 
(Fulton, 2005: 237-238). 
 
Fokalisering  
Enkelt uttryckt kan fokalisering beskrivas som den synvinkel som journalisten använder när en 
händelse berättas för läsaren. I förstapersonsperspektivet är journalisten (“berättaren”) 
huvudpersonen eller observatör medan journalisten (“berättaren”) och den intervjuade samspelar 
i tredjepersonsperspektivet. I tredjepersonsperspektivet är journalisten och läsararen observatörer 
av situationen. Hårda nyheter berättas ofta av den intervjuade karaktären som anser veta vad som 
skett, vilken motivation andra karaktären hade och vilka tankar som pågår i de andra 
karaktärernas huvuden (tredjepersonsperspektiv). Genom att variera direkta och indirekta citat 
från den intervjuade karaktären med journalistens text, blir känslan av objektivitet i texten större. 
Mjuka nyheter berättas ofta av journalisten, som nu är närvarande, och hjälper läsaren att få 
förståelse för händelsen. Journalisten blir en allvetande röst med redogörelser och utvärderingar 
(Fulton, 2005:238-239). 
 
Kronologi  
Kan beskrivas som tiden som medier rapporterar kring händelsen. I sagor och berättelse hittar vi 
en linjär kronologi där “storyn” utspelar sig i rätt tidsmässig ordning i förhållande till 
verkligheten. Kronologin blir en handling där moment med spänning skapas för att höja dramat i 
berättelsen. I journalistiska artiklar berättas den linjära kronologin “direkt på” händelsen för att 
skapa en “det-händer-just-nu”-känsla hos läsaren. Det är inte ovanligt att medier använder sig av 
“detta har hänt” och “brandkåren säger” för att undvika att själva ta ställning i frågan. Det skapar 
handlingar utan slut och en berättelse utan upplösning - eftersom det hela tiden finns nya 
karaktärer som uttalar sig. Konsekvensen av den bristande tidsordningen blir i sin tur att det är 
svårt att se samband mellan orsak och verkan. “Verkligheten” har inget riktigt slut: ska en ny 
berättelse skrivas börjar den där den tidigare berättelsen slutat (Fulton, 2005:240-241). 
 
Avslutningspunkten  
Avslutningspunkten ser olika ut beroende på om det är en hård eller mjuk nyhet. Är nyheten hård 
är det ofta handlingen - vinkeln - oftast avslutningspunkten. I och med att vinkeln vanligtvis finns 
i första meningen så är det läsarens beslut om denne vill läsa artikeln, berättelsen, om varför det 
blev som det blev och varför just det här avslutet kom. Är nyheten mjuk är avslutningspunkten 
mot berättelsens slut. Genom att se var textens avslutningspunkt finns kan man ta reda på om det 
är en hård eller mjuk nyhet (Fulton, 2005:234-236). 
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3. Metod  
Studien jag har gjort är både kvantitativ och kvalitativ. Den har fokuserat på att analysera det 
narrativa i Aftonbladet och Dagens nyheters bevakning av Lundsbergs skola åren 2011-2013. 
Den kvantitativa delen har varit till för att få översikt över materialet och få en uppfattning om 
hur frekvent bevakningen varit och hur mycket utrymme den fått i media. Den kvantitativa 
analysen har gjorts att få en överblick av hur rapporteringen rörande mediebevakningen av 
Lundsbergs skola sett ut. Den kvantitativa analysen har hjälpt mig att se vad som varit viktigt i 
nyhetsrapporteringen, vad som prioriterats och getts utrymme. Genom den kvantitativa analysen 
har jag strategiskt valt ut artiklar till den kvalitativa analysen. Den kvalitativa analysen har bestått 
av en kvalitativ, narrativ, textanalys. Denna har gjorts för att förstå textens poäng och uppfatta 
det som är mest relevant i artiklarna. Jag har granskat narrativet i medierapporteringen av 
Lundbergs skola och artiklar som dykt upp vid dramaturgiska tillfällen, för att därefter studera det 
narrativa i artiklarna.  

 
3.1 Kvantitativ metod och urval 
Jag har, i den kvantitativa metoden, följt ett kodschema och en kodbok där variabler och 
variabelvärden funnits nedskrivna (se bilaga 8.2 och 8.2 vid intresse). Variablerna med 
variabelvärden jag använt mig av är: kodar-id, id, datum, tidning, artikeltyp (nyhetsartikel, ledare, 
krönika, insändare, reportage, notiser, puff, familje, övrigt), innehåll (brott/olyckor/rättsprocess, 
politik, ekonomi, nöje, dödsfall, egna åsikter, annan) och placering (förstasidan, vinjetten 
“nyheter” och annan vinjett). Dessa variabler och variabelvärden har gett mig en överblick över 
hur medierapporteringen kring Lundsbergs skola sett ut. 

Materialet har inhämtats från sökprogrammet Retriever Research/Mediearkivet där tidningarna 
finns lagrade elektroniskt. Sökningen har varit: Lundsberg*. * har varit för att eventuella ändelser 
ska komma med i sökningen. Alla analysenheter har sparats ned i PDF-format och döpts med ett 
ID som är detsamma som enheten fick när den kodas in, dessa ID:n har jag sedan också använt 
mig av i den kvalitativa insamlingen.  

Det kvantitativa urval som gjordes var ett totalurval från januari 2011 till november 2013. Alla 
analysenheter som var tillgängliga kodades då in. Kodningen skedde vid två tillfällen: först 
kodades alla analysenheter januari 2011till november 2013, därefter de analysenheter som inte 
varit tillgängliga vid första tillfället. Det vill säga analysenheter från november 2013, samma 
månad och år som kodningen ägt rum. N-talet, det vill säga det totala antalet analysenheter jag 
kodat in, blev 287. I diagrammen i den kvantitativa resultatdelen har dock även de okodbara 
analysenheterna räknats in och ger då ett n-värde på 297. N-värdet delas, i resultatet, även upp i 
år, artikeltyp, innehåll och placering. Exempelvis är n-värdet, för Aftonbladets artikeltyper 2011, 
25. Se mer info i bilaga 8.4. 

 
3.2 Kvalitativ metod och urval 
Den kvalitativa analysen bestod av tolv analysenheter: fyra stycken 2011, fyra stycken 2012 och 
fyra stycken 2013. Det innebar att det varje år var två stycken analysenheter från Aftonbladet och 
två stycken analysenheter från Dagens nyheter. Detta är vad som jag ansett vara rimligt 
tidsmässigt. Ett alternativ skulle varit att undersöka ännu fler analysenheter, exempelvis åtta 
analysenheter per år, men det skulle ge en urvalskvot på 24 analysenheter. En sådan granskning 
skulle ta för lång tid och, förutom frågan om det överhuvudtaget är rimligt att hinna, skulle risken 
vara stor att analysenheterna inte skulle granskas med den kvalitativa noggrannhet som uppsatsen 
strävar efter att uppnå. För att försäkra mig om att resultatet av den kvalitativa analysen blivit just 
kvalitativt granskade jag ett mindre antal analysenheter och la fokus på att göra det noggrant. 
Analysenheterna är hämtade från den kvantitativa insamlingen och har därför samma ID som de 
fick när de kodades. 
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 2011 2012 2013 

Dagens nyheter 25 november  
5 december 

13 oktober 
11 november 

29 augusti 
10 september 

Aftonbladet 29 november   
1 december 

20 oktober  
26 oktober 

29 augusti 
20 november 

 

För att se fullständiga transkriptioner ombedes du att ta kontakt med uppsatsens författare, då dessa är på över 
20 sidor och inte har valts att tas med i uppsatsen som bilagor. Resultatet är ett urval av det material som jag 
fann relevant kopplat till frågeställningar, metod och teori.  

Jag valde att använda analysenheter som i det kvantitativa resultatet kodats 01-01, vilket innebär 
nyhetsartikel med innehåll brott/olyckor/rättsprocess. Jag använde mig av dessa analysenheter 
eftersom de skulle ge mig den bästa uppfattningen om hur händelseförloppet i “berättelsen om 
Lundsbergs skola” sett ut. I urvalet letade jag sedan efter analysenheter som passade in i 
”berättarmallen” (se del 3.4) och samtidigt hade tecken på att narrativa redskap används, så som 
vinkling, individualisering, fokalisering, kronologi och avslutningspunkt. Jag sökte även efter 
artiklar som passade in i Thompsons skandalfaser. Det blev således två analysenheter från 
Aftonbladet och två analysenheter från Dagens nyheter per år. Detta för att resultatet skulle bli så 
jämlikt som möjligt och för att jag sedan skulle kunna urskilja olikheter i bevakningen.  

3.3 Frågeschema för kvalitativ metod 
I den kvalitativa textanalysen har jag använt sig av en narrativ analys med frågeschema. Frågorna 
(se bilaga 8.1) som jag valt ut i metoden till den kvalitativa analysen stämmer väl överens med 
teorin. Litteraturforskaren Seymore Chatman, refererad av Johansson (2005,) anser att element 
som är centrala i en berättelse bland annat är: en handlingsram och karaktärer (Johansson 
2005:131-132). Jag har därför valt frågor som handlar om just detta och systematiserat in de i 
olika teman: händelser, karaktärer och skrivsätt. För att kunna analysera ovanstående situationer 
och steg har jag använt mig av den innehållsanalys och analys av uttrycksmedel som finns i 
Johanssons bok (Johansson, 2005:284-287) samt även ett par egna frågor. Jag har valt att fokusera 
på just dessa eftersom frågorna som ställs är relevanta för den kvalitativa analysen och tar upp de 
frågor som studien är intresserade utav. Se ursprungsmallar i bilaga 8.1 för mer information om 
frågor och källor. 
 
Handling 
De första frågorna om textens handling och vilka händelser som skildras kan kopplas till Fultons 
resonemang om att nyheternas narrativ kallas för vinkeln. Varför berättelsen berättas har kan 
bero på nyhetsvärdering och dess olika kriterier, exempelvis om elitpersoner är med eller om 
händelsen har nära geografiskt avstånd, så som Hvitfelt anser. Även kronologin i berättelsen finns 
med i Fultons fem punkter om narrativ. Dunns nyhetsvärdering, där bland annat konflikt 
används för att ge nyheten dramatiskt värde, passar också in. Allern och Pollack menar att i ett 
mediedrev använder sig redaktionerna av samma perspektiv och fokuering på samma vinkel.   

 Vilken är textens handling?  

 Vilka händelser skildras? 

 Varför berättas denna historia?  

 I vilken ordning berättas händelserna?  
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 Vilken konflikt framställs (konflikt mellan elever, elever och lärare, konflikt mellan skolan 
och politiker, konflikt mellan skolan och ekonomi)?  

Karaktärer 
Karaktärer är viktiga med tanke på hur centrala de är i journalisternas texter: vilka som är med, 
vilka det handlar om. Kort sagt ingen berättelse utan karaktärer, karaktärernas berättelser för 
berättelsen framåt. Karaktärer blir en form av “bevismaterial” över att något faktiskt händer och 
karaktärerna gör berättelsen trovärdig. Ju fler karaktärer, desto mer trovärdighet får berättelsen. I 
den första frågan om vilka karaktärerna är kan vi koppla ihop det med Fultons resonemang om 
individualisering. Flera författare tar upp teorier om hur karaktärer framställs, bland annat Bjerke, 
Dunn och Fulton. Frågorna om karaktärer har en grund i Thompsons fyra olika faser om 
skandaler, då den andra fasen fokuserar på uppmärksamheten på individen eller påstådda 
aktiviteten. I ett mediedrev, anser Allern och Pollack, blir fokusering på individen extra stor. 

 Vilka är karaktärerna? 

 Hur framställs karaktärerna?  

 Vem är protagonist respektive antagonist? 

 Vilka karaktärer framställs som vinnare respektive förlorare? 

Skrivsätt 
Det är inte bara vad som står utan även hur den skrivs som spelar roll utan hur det berättas 
textmässigt är också viktigt. Fulton talar om fokalisering som en metod att ta reda på vilket 
avstånd finns (syns journalisten med i texten) och vilken källa som citeras i texten. Fulton kan 
även användas till stöd för att granska tempusformer då han skriver om kronologi. 

 Vilket avstånd har journalisten till sin text? 

 Vilken röst citeras i framställningen? 

3.4 Berättelsens fem stadier för kvalitativ metod 
Johansson (2005) har skapat och strukturerat en mall, utifrån traditionell narrativ teori, över 
intrigen, handlingen, i en berättelse (Johansson 2005: 132-134). Mallen har fem stadier som jag 
använt mig av i den kvalitativa analysen. När jag undersökt berättelsen av Lundsbergs skola ville 
jag hitta olika punkter som utmärker en berättelse och i Johanssons mall beskrivs detta enkelt och 
tydligt. Mallen har även tydliga likheter med Thompsons fyra faser av skandaler och det finns 
därför ett bra samspel mellan metod och teori.  

1) Introduktion. Varje intrig börjar med någon typ av initial situation som leder till en 
händelse. Nya frågor måste besvaras och så fortsätter berättelsen tills slutet. Intrigen 
kräver aktörer som agerar, så som människor, djur eller naturfenomen. 

2) Stegrande handling eller komplikation. Två huvudkaraktärer framträder med motsatta mål, den 
ene av huvudkaraktärerna är hjälte (protagonist) och den andre skurk (antagonist). 

3) Klimax eller konflikt. Här kommer en kamp som aktörerna är engagerade i. Kampen kan 
vara mot sociala/fysiska, villkor/miljöer eller människor/grupper som är i konflikt mot 
varandra. 

4) Upplösning. I ett typiskt ”Hollywoodslut” lämnas inga lösa trådar och alla frågor besvaras. 
Alternativet är öppna, oförutsägbara, slut. 

5) Konklusion. Leder slutligen till en sorts poäng, som är skälet till att berättelsen berättas. 
(Johansson 2005: 132-134) 
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3.5 Validitet och reliabilitet 

Esaiasson menar att för att nå bättre reliabilitet bör man ha tolkningsrelger och kodningsprinciper 
för att få frågorna att passa syftet bättre för att mäta tillförlitligheten (Esaiasson, 2007:227). Jag 
har använt mig av kodbok och kodschema i den kvantitativa analysen för att veta hur jag ska 
koda in resultatet och tolka olika händelser. Eftersom jag har varit ensam kodare har jag vid ett 
tillfälle tagit in en extern kodare för att se om våra resultat överensstämt. Jag har även kodat delar 
av materialet flera gånger för att skapa mer trovärdighet och tillförlitlighet till resultatet och dess 
statistik. Denna typ av upprepade mätningar har stärkt reliabiliteten i uppsatsen. I den 
kvantitativa undersökningen kan man även diskutera validitet och fram för allt intersubjektivitet, 
att resultatet uppfattas likadant av andra personer än jag själv. I och med att jag undersökt så pass 
många analysenheter – och gjort ett nästintill ett totalurval över tre år – anser jag att uppsatsens 
resultat har hög validitet. Det kan vara så att utomstående personer skulle kunna tolka olika 
händelser på ett annat sätt än jag själv vid en kodning, men för att förhindra detta har jag 
kodschema och kodbok med variabler och variabelvärden. 

Problem som uppstått är med sökprogrammet Retriever Research. Vid den första kodningen 
kodades 297 enheter in och Retriever Research/Mediearkivet uppgav då att det skulle finnas 299 
enheter. Av okänd anledning var två av analysenheterna inte tillgängliga och trots att det stod att 
enheterna fanns, visades de inte. Jag har därför varit extra uppmärksam under hela processen 
med kodningen och vid flera tillfällen räknat om analysenheterna eftersom Retriever Research 
resultat inte alltid är tillförlitligt. Ibland har Retriever Research även visat analysenheter, som när 
man i artikeln söker på ”Lundsbergs skola” i PDF-filen inte gett någon träff. Sådana 
analysenheter, som inte kan kopplas till Lundsbergs skola, har kodats in som ”okodbara” (se mer 
information i bilaga 8:4).   

Eneroth (1984) skriver att det vid kvalitativa undersökningar är viktigt att fråga sig: har jag 
verkligen mätt det jag sagt att jag ska mäta? Denna validitet mäts genom sunt förnuft, hur troligt 
det är att frågorna besvarar problemet och hur rimligt resultatet är (Eneroth, 1984:20-21). I den 
kvalitativa undersökningen har jag använt mig av en frågemall med likadana frågor till varje 
analysenhet för att mäta de unika kvalitéerna. Genom att ha frågor, som baseras på olika teorier, 
blir resultatet trovärdigt eftersom det kan knytas av till andra forskares teorier och resultat. Det 
ger min uppsats stöd till dess validitet. Frågemallen är framtagen utifrån syfte och frågeställningar, 
vilket ytterligare stärker att jag mätt det jag, i uppsatsen, företagit mig att mäta. I en kvalitativ 
undersökning är det subjektiva en del av processen eftersom det kvalitativa handlar om tolkningar 
och hur den som undersöker uppfattar exempelvis vissa händelser. Det är därför möjligt att jag, i 
den kvalitativa analysen, uppfattat sådant som en annan person inte skulle uppfatta, och en annan 
person kan i sin tur uppfatta någonting jag inte skulle uppfatta. Jag kan uppfatta en händelse som 
en konflikt, medan en annan person kan se en helt annan händelse som konflikt. Det finns därför 
ingen möjlighet att generalisera det kvalitativa resultatet, utan istället sätta in den i ett större 
sammanhang och visa på dess strukturer och kvaliteter som hittas. Resultatet kan sedan redovisas 
i form med liknande studier eller användas för att säga: ”Så här såg mediebevakningen ut på 
Lundsbergs skola och bara under just de händelserna som utspelade sig i det fallet.”   

I det kvalitativa urvalet letade jag efter analysenheter som passade in i Johanssons berättarmall, 
Fultons narraitiva redskap och Thompsons skandalfaser – vilket kan tyckas som att jag 
handplockat det som passar bäst in för studien. Eftersom urvalet var kvalitativt anser jag att det 
skulle tappat sin kvalitet om det gjorts via någon form av slumpmässigt urval. Artiklarna som 
valdes ut är intressanta och relevanta för studien. I min studie har jag, som tidigare nämnt, använt 
mig av Retriever Research och där blir träffarna på allt som har med Lundsbergs skola att göra – 
inte bara nyhetsmässiga artiklar, utan även dödsrunor och sporthändelser. Det vore att ”spilla tid” 
på granska slumpmässigt valda artiklar som skulle kunna handla om en frågesportsfråga: ”Vem av 
kungabarnen har gått på Lundsbergs skola? 1. Victoria 2. Madeleine 3. Carl Philip”.  
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4. Kvantitativt resultat 

4.1 Aftonbladet 
Resultatet visar att det kodade materialet från Aftonbladet 2011, 2012 och 2013 till största delen 
(30-34 %) består av sig av artikeltypen ”övrigt material”. Övrigt material är exempelvis faktarutor, 
recensioner, citat, veckans ord och sport. Hvitfelt (a.a. s.4-5) anser, som vi tidigare sett, bland 
annat en händelse måste vara begriplig för att nyheten ska bli en nyhet och som man kan se har 
Aftonbladet lagt ner tid på att göra nyheten begriplig för läsaren på många olika platser i 
tidningen.  

N-värde: 102 

 

Det är näst vanligast förekommande under åren 2011-2013 är krönika/kommentar/debatt (23-26  

N-värde: 25 
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%) och nyhetsartiklar (19-24 %). Även här kan vi gå tillbaka till Hvitfelt (a.a. s.4-5) som anser att 
händelsen ska avvika från det normala för att bli en nyhet. I det här fallet kan det normala vara att 
barn inte ska vara rädda under sin skolgång. Denna avvikelse från det normala kan ha lett fram till 
att krönikor, kommentarer och debatter är den näst vanligaste artikeltypen. Skandal och 
sensation, som Hvitfelt även pratar om, kan vara en orsak till att det skrevs många 
nyhetsartiklarna om Lundsbergs skola. Innehåll med egna åsikter från journalisten eller läsaren är 
vanligast (34-48 procent) och sedan kommer material baserat på brott/olyckor/rättsprocess (25-
40 %). Att andelen nyheter som brott och olyckor är relativt stor stämmer överens med Hvitfelt 
studier om att brott och olyckor är händelseområden som skapar nyheter.  

 

N-värde: 32 

Placeringen av materialet på förstasidan har under åren varit lågt (0-5 %), istället har Aftonbladet 
mesta delen av sitt material under ”annan vinjett”, vilket exempelvis kan vara ”internatvåldet”. 

N-värde: 102 
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4.2 Dagens nyheter 
2011 var DN:s vanligaste artikeltyper nyhetsartikel, insändare, familje och notiser (vardera 19 %). 
Ett år senare var nyhetsartikel och notiser de största grupperna (vardera 24 %) och efter två år 
var nyhetsartikel uppe på 27 %. Vi kan här se en tydlig ökning av hur det blivit mer 
nyhetsrelaterat material om Lundsbergs skola.  
 

N-värde: 21 

 

Denna ökning kan bero på det mänskliga intresset för händelserna på Lundsbergs skola. Dunn 
(a.a. s.6-7) anser att det mänskliga intresset berör bland annat “det tragiska” och det tragiska i det 
här fallet skulle kunna vara händelserna på Lundsbergs skola, vilket skulle kunna ha engagerat så 
väl journalister som läsare. Intresset hos journalister och läsare visar sig 2012 då vi kan se att  

N-värde: 29  
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innehållet till 28 procent består av egna åsikter från krönikor, kommentarer, debatter och 
insändare. Det året har materialet även stort ekonomiskt innehåll. Ett år senare har siffran ökat 
med två procent. Brott/olyckor/rättsprocess är en annan kategori som ökat genom åren: från 29 
% (2011) till 35 % (2013).  

 

N-värde: 88 

 
Placeringen av artikeltyperna och innehållet är under 2011-2012 under vinjetten “Nyheter” (33-38 
%) och andra vinjetter (48-67 %). Ingen av analysenheterna finns då på förstasidan. 2013 ser vi 
dock en förändring: 10 % av materialet har blivit placerat på “ettan”. Denna förändring kan bero 
på att spänningen ökat en viss tidsperiod, vilket Allern och Pollack (a.a. s.4) menar händer, när 
det är ovisst hur det hela kommer att sluta och vad konsekvenserna kommer bli. Denna spänning 
kan således ha lett till extra intensiv bevakning. 

N-värde: 88 

Resultatet för Aftonbladet och Dagens nyheter visar att det har pågått en omfattande, för vissa 
perioder intensiv, medierapportering mot Lundbergs skola (se bilaga 8.4 för att se ökning av 
artiklar). Mediebevakningen har bestått av medier som haft liknande huvudvinklar, vilket Allern 
och Pollack (a.a. s.4) anser är kännetecken för mediedrev. 
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5. Kvalitativt resultat 
5.1 Introduktion 
Media har rapporterat av och till om Lundsbergs skola de senaste åren och i slutet av 2011 
startades en ”ny omgång” artiklar om Lundsbergs skola. Eftersom november-december 2011 inte 
är den första gången då Aftonbladet och Dagens nyheter skriver om Lundsbergs skola ser vi inte 
de klassiska tecknen på en introduktion, då ämnet redan är introducerat från tidigare år. Vi kan 
dock se hur ämnet introduceras på nytt och därför har jag ut den första artikeln som Dagens 
nyheter skriver i deras ”nystart” av artiklar om Lundsbergs skola 2011. Enligt Thompsons teori 
(a.a. s.3) om skandaler skulle det här kunna vara första fasen i en skandal eftersom det finns ett 
avslöjande med information som publiken inte känt till tidigare. Händelsen, att en elev slog larm i 
juni men att beslutet om åtgärder eller icke åtgärder mot Lundsbergs skola dröjt flera månader, 
kräver att aktörer agerar. Aktörerna, som i det här fallet är bland annat Skolinspektionen, får nya 
frågor att besvara som inte kommit upp tidigare.  

 

 
2011-11-25: Elev slog larm om våldet redan i juni (Dagens nyheter).  
Artikeln berättar att internatskolan Lundsberg inkom till Barn- och 
elevombudet ”redan” i juni. En elev ska då ha vittnat om grovt fysiskt våld 
på skolan. I oktober gjorde sedan Skolinspektionen ett oanmält besök. Två 
anställda på skolan hade då också slagit larm, de anställda, som arbetar som 
husföräldrar i ett av elevhemmen, hade försökt stoppa ”pennalismen” 
bland eleverna men inte fått gehör från skolledningen. Istället ska rektorn 
ha uppmanat den ene av dem att säga upp sig. Detta enligt uppgifter som 
de båda anställda själva sagt till Skolinspektionen. Carina Abreu, 
avdelningschef på Skolinspektionen, menar att våldet på skolan pågått i 
flera år, men vill inte säga någonting om eventuella åtgärder mot 
Lundsberg. Beslut om det fattas om det nästa vecka (från när artikeln 
skrevs). Barn- och elevombudet Lars Arrhenius menar att skolan inte kan 
skylla på att man inte känt till missförhållandena. Han berättar att 2006 
kom en ny lagstiftning som kräver att skolorna är aktiva i sin kontroll av 
skolmiljön och ser till att våld inte förekommer. Han anser även att det inte är konstigt att det 
tagit tid med handläggningen av utredningen, med tanke på missförhållandena på Lundsberg 
uppmärksammades i juni samma år. Artikeln fortsätter med att berätta om att Skolinspektionen 
även utreder de två andra svenska internatskolorna, Grennaskolan och Sigtuna Humanistiska 
läroverk. En av skolorna gjorde själva en polisanmälan efter ett mobbningsfall tidigare under året. 
Det berättar skolchefen Mats Almlow, som i likhet med Lundsbergs rektor Staffan Hörnberg, 
tvivlar på att det förekommit ”pennalism” på deras skolor. Båda välkomnar en utredning. 
Hörnberg menar dock att undersökningen som gjorts av Skolinspektionen är ytlig på ett sätt som 
en myndighet inte ska agera på. Artikeln avslutar med att informera att Lundsbergs skola utreds 
om misshandel, olaga hot och tvång mot minderårig. Skälet till varför historien berättas skulle 
kunna vara att nya uppgifter om att en Lundsberg-elev ”redan i juni slog larm”. 
 
Utifrån Fultons teori om fokalisering (a.a. s.8) kan vi här se ett exempel på 
tredjepersonsperspektiv då både journalisten och karaktärerna beskriver vad som hänt. 
Journalisten använder sig inte av värdeladdade ord i ingress eller brödtext, men i rubriken hittar vi 
ordet ”våldet”. Journalisten skriver ”tvivlar” och ”är kritisk” vilket verkar vara försök att beskriva 
den intervjuades sinnestämning. Det gör att man kan ana sig till journalisten mer som deltagare 
än betraktare.  

Fulton (a.a. s.6-7) menar att karaktärsdrag för individen framhävs mer i informella, mjuka, 
nyheter än i hårda nyheter. Eftersom han anser att en hård nyhet exempelvis kan präglas av en 
konflikt skulle det tyda på att den här artikeln består av en hård, ”formell”, nyhet. Ett exempel på 
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detta är att rektorn Staffan Hörnberg framställs utan tydliga karaktärsdrag, istället visar 
journalisten på situationer som skulle kunna få läsaren att bilda sig en uppfattning om hur Staffan 
Hörnberg är som person. Journalisten har valt situationer där rektorn framställs som den ”onda”. 
Detta kan man också se framöver i det kvalitativa materialet. Enligt Propps narrativa metod 
(refererad av Dunn, a.a. s.7) så skapar media konflikter genom att ge karaktärer roller, exempelvis 
onda skurkar och goda hjältar. Även om journalisten inte skriver detta rätt ut, kan man se i vilka 
situationer rektorn framställs, situationer som är negativa. Ett exempel i texten är då de anställda, 
som arbetar som husföräldrar i ett av elevhemmen, hade försökt stoppa pennalismen bland 
eleverna men fick inget gehör från skolledningen. Istället ska rektorn ha uppmanat den ene av 
dem att säga upp sig. Det finns ingen pålitlig källa som intygar och bekräftar detta, trots det är det 
intaget i artikeln. Även barn- och elevombudet Lars Arrhenius tar ställning mot rektorn då han 
menar att kan skolan ”inte skylla på att man inte känt till missförhållandena”.  

5.2 Stegrande handling eller komplikation 
I den stegrande handlingen får läsaren ”lära” känna karaktärerna i berättelsen, som i händelserna 
på Lundsbergs skola skulle kunna ha två huvudkaraktärer: Skolinspektionen och Lundsbergs 
skolas rektor, Staffan Hörnberg. Karaktärerna förekommer i nästan alla artiklar som undersökts: 
Skolinspektionen och Lundsbergs skolas rektor finns ”kvar” i handlingen under hela berättelsen. 
I den första artikeln, som jag valt ut, får vi i text höra 'Dan' berätta om hans upplevelser på 
Lundsbergs skola. ’Dan’ blir en tillfällig huvudkaraktär, men det är Skolinspektionen och 
Lundbergs rektor som fortsätter förekomma över tid.  
 
Jag har sedan, för att visa på den stegrande handlingen, tagit med en intervju med Johan Rabaeus. 
Artikeln ger en inblick i hur Aftonbladet jobbar med att hitta nya vinklar och karaktärer i 
Lundsbergs-berättelsen, hur berättelsen förs framåt. Den tredje artikeln i det kvalitativa materialet 
kan ses som en presentation av den ene huvudkaraktären, Staffan Hörnberg, Lundsbergs skolas 
rektor. Det är en intervju enbart med rektorn där han får ge sin syn i olika frågor. Nästa artikel 
handlar om en komplikation som tillkommer: det blivit ökad press på Lundsbergs skola och 
karaktärerna ställs mot varandra. Skolinspektionen anser att det fortfarande pågår bland annat 
kränkningar på skolan, som skolan inte rättat till, och Lundsbergs skola hotas med vite. Den 
femte artikeln för berättelsen ytterligare ett steg framåt, ”Nu avslöjas nya skräcklarm om våldet på 
Lundsberg”, då nya komplikationer uppstår. Storyn trappas upp med Skolinspektionen som 
huvudkällan till den nya informationen. Den andre huvudkaraktären däremot, Lundsbergs 
rektorn, väljer att inte svara på Aftonbladets frågor – vilket även det kan ses som en 
komplikation.   
 
2011-11-29: ”Vi blev slagna hela tiden”. 'Dan' om terrorn 
på elitskolan Lundsberg (Aftonbladet). 
Artikeln berättar att Lundsbergs skola utreds av 
Skolinspektionen och polis efter att flera anmälningar kommit 
in mot skolan. Skolans ledning har dementerat att det skulle 
finnas någon form av bestraffningskultur, men det är något 
som motsägs i Aftonbladet av den före detta Lundsbergs-
eleven ’Dan’. Han anser att tredjeårseleverna ”upprätthåller 
sin makt med hot och våld”. ’Dan’ berättar att de yngre 
eleverna blir nedbrottade och slagna av de äldre eleverna och 
att han under sin tid på Lundsbergs skola ständigt hade 
blåmärken. ’Dan’ berättar även om en annan händelse då en 
husförälder gick förbi en elev som misshandlades i korridoren 
utan att ingripa. En annan händelse är invigningen av 
terminen då treorna försökte ”köra kvastskaft i rumpan” på 
yngre elever. Här slutar Dans berättelse i artikeln och läsaren 
informeras om att Skolinspektionen fått in anmälningar om grova missförhållanden på 
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Lundsbergs skola, så som att en elev kräkts blod efter att ha blivit sparkad i magen. 
Skolinspektionens inspektör, Carina Abréu, säger att det hela är väldigt allvarligt och att ett beslut 
kommer fattas under tisdag förmiddag (i förhållande till när artikeln skrevs). Lundsbergs skolas 
rektor, Staffan Hörnberg, anser att det är bra att skolan granskas och att så pass allvarliga 
anklagelser – som de som kommit in mot skolan – inte ska ”sopas under mattan”. Läsaren får 
veta att Grennaskolan också granskas av Skolinspektionen och polis. Artikeln fortsätter med att 
skolchef Mats Alm menar att det inte finns någon bestraffningskultur och att det inte får 
förekomma. Avslutningsvis får läsaren veta att Skolinspektionen kan kritisera och utdöma vite till 
riksinternatskolorna, men det är regeringens beslut om tillståndet ska dras in. Utbildningsminister, 
Jan Björklund, hälsar via sin pressekreterare att han vill invänta Skolinspektionens beslut innan 
han uttalar sig. Detta fokus på individen tyder på att berättelsen om Lundsbergs skola kommit in 
i den andra fasen av Thompsons skandaler (a.a. s.3). Utmärkande för den är bland annat att 
media gestaltar och uppmärksammar individer, drag som vi här kan se att tidningens text har. 
Den här artikeln berättas troligtvis eftersom att det, dagen då artikeln skrevs, kom det första 
beslutet baserat på anmälningar om grovt våld som ska ha förekommit på Lundsbergs skola. Det 
är med andra ord ett nytt nyhetsskede i berättelsen. 
 
Dan framställs om ett ”offer”. Hans namn 'Dan' är ett fingerat namn vilket ger läsaren intrycket 
att han är rädd för konsekvenser om han använde sitt verkliga namn i tidningen. ’Dans’ uttalande 
är sådana som ”kände mig hjälplös” och ”försöker förtränga det som hänt” vilket tyder på att det 
han säger att han utsatts för verkar ha påverkat hans liv. ’Dan’ är samtidigt ”hjälten” i berättelsen, 
som vågar uttala sig om Lundsbergs skola där han, enligt sig själv, upplevt misshandel och våld. 
Det kan vara farligt för honom att berätta för en tidning om vad han upplevt, men han gör det 
ändå, om än med fingerat namn.  
 
Rektorn framställs om obekymrad och lugn. Han välkomnar en ordentlig utredning av skolan, 
dementerar ingenting och visar ingen upprördhet över anklagelserna mot skolan. Skolchefen 
framställs som konkret, bestämd, saklig och övertygad om sin ståndpunkt då han dementerar att 
det skulle finnas bestraffningskultur på Lundsbergs skola. 
 
Ingressen är personlig och vittnar om att journalisterna är närvarande i texten, internatet beskrivs 
bland annat som ”ett helvete”. Detta fortsätter i början av brödtexten då ”det blåser rejält kring 
några av landets internatskolor”. Att journalisterna i artikeln använder värdeladdade ord som 
helvete, blåser och rejält tyder, utifrån Fultons teori om fokalisering (a.a. s.8), på att journalisten vill 
skapa ett mänskligt intresse i artikeln. Det vill säga göra artikeln till en mjukare nyhet där 
journalisten kan vara närvarande i texten och bli som en allvetande röst. Fulton anser bland annat 
att denna röst kan rikta läsarens förståelse i en viss riktning, vilket i det här fallet skulle vara att 
det ”blåser rejält kring det helvetiska internatet”.  
 
2011-12-01: ”Jag var inriktad på att överleva”. Johan Rabaeus 
berättar om skräckåren på Lundsberg (Aftonbladet). 
Individualiseringen av karaktärerna, som bland annat Fulton talar om 
(a.a.s.8), fortsätter i den här artikeln. Nyheten kan ses som mjuk och 
informell då den handlar om en kändis, vilket Dunn menar är ett tecken 
på att det är en mjuk nyhet. Enligt Fultons teori blir resultatet, av att 
det är en mjuk nyhet, att karaktären får har egna känslor, mål och 
representera någonting. I det här fallet kan vi se att kändisen, och skådespelaren, Johan Rabeus 
representerar hur det är att ha gått på Lundsbergs skola och vad han tycker och känner om det.  
 
Johan Rabaeus, som gått på Lundsbergs skola, berättar om tiden på internatet. I ingressen säger 
han att han höll sig för sig själv för att, som han själv beskriver det, slippa förtryck och 
kränkningar. I början av brödtexten kommer först en bakgrund till hur Johan Rabaeus hamnade 
på Lundsbergs skola. Johan Rabaeus föräldrar var diplomater och han bytte ofta skola, men när 
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det var dags för gymnasiet flyttade han hem till Sverige. Brödtexten, om hur han började på 
Lundsbergs skola, fortsätter i både flytande text och pratminus. Dels handlar det om skolans 
karaktär, att det var en stark auktoritär struktur med mobbing, men också hans egen hemlängtan. 
Att längta hem är en känsla, vilket stärker Fultons teori ovan. Därefter blir det ett hopp i artikeln 
tidsmässigt då Johan Rabaeus kommenterar ”den senaste tidens uppståndelse om förtrycket och 
kränkningarna på skolan”. Han tycker att det är märkligt att alla är förvånade över det inträffade 
och menar att det är ”självklart” att om man låter killar i 10-20-års åldern leva tillsammans under 
de omständigheterna så skapas maktstrukturer och förtryck. Johan Rabaeus gör liknelsen med 
boken ”Flugornas herre”. Artikeln går in i en ny del som inte är kopplad till Johan Rabaeus. Den 
handlar om att andra, före detta elever, på Lundsbergs skola är kritiska till den negativa kritik som 
de anser att Skolinspektionen och media framhållit. Det har, på mindre än ett dygn, skapats en 
Facebook-grupp för att rädda internatets rykte. Denna händelse är biten med egentligt 
nyhetsvärde, medan texten innan inte har någon nyhetsmässig vinkel, det vill säga att det hänt 
någonting nytt. Ett antagande är att artikeln om Johan Rabaeus är en form av uppföljning till 
tidigare artiklar om ”internatvåldet” som Aftonbladet kallar det.  
 
Johan Rabaeus framställs som ett ”offer” i artikeln. I dårraden kan man exempelvis läsa: ”Johan 
Rabaeus berättar om skräckåren på Lundsberg” och i rubriken: ”Jag var inriktad på att överleva”. 
Ungefär som Dan beskrivs Johan Rabaeus som hjälte och överlevare. Johan Rabaeus verkar dock 
hållit sig mest för sig själv under tiden på Lundsbergs skola och berättar inte om någon konkret 
misshandel, vilket gör att läsaren undrar vad det är Johan Rabaeus egentligen ”överlevt”. Det 
finns ingen klar ”bov” i texten om Johan Rabaeus, men när det kommer till texten om Facebook-
gruppen kan man se att eleverna som startat gruppen ser sig som offer. Media och 
Skolinspektionen har, enligt eleverna, ”smutskastat skolans rykte”, och media blir boven i dramat.  
 

2011-12-05: ”Fler borde vittna” (Dagens nyheter). 
Innehållet i artikeln nedan tyder på att börjar komma krav och 
motkrav, precis som Thompsons andra skandalfas (a.a. s.3) hävdar att 
det bör. I artikelns handling nedan ställer bland annat rektorn Staffan 
Hörnberg kravet att fler borde vittna. Här har vi även ännu ett 
exempel på en mjuk nyhet med individualisering, med Fulton som 
källa, av rektorn Staffan Hörnberg: han får representerar Lundsbergs 
skola och berätta om tankar och känslor. Journalisten undrar om 
husmor, polis och elever som vittnar om ”pennalism” på skolan 
ljuger. Rektorn menar att polismannen i fråga hade jobbat i fyra dagar 
och brast i sitt omdöme vid flera tillfällen. Polismannen ska, enligt 
rektorn, gått in till elever klockan tre på natten och uttryckt sig hotfullt 
på grund av en diskussion de haft tidigare på kvällen. Rektorn hade då förklarat att han inte 
kunde arbeta och då ställde polismannen ett ultimatum. Polismannen ville behålla jobbet annars 
skulle han verka så att skolan skulle få ett ”helvete”. Journalisten frågar om husan inte bör ha god 
insikt om hur det ser ut och rektorn svarar att hon varit positiv till skolan på varenda 
marknadsföringsdag. Hon har till och med sina barn på skolan och rektorn undrar: om det är så 
att man sett sådana strukturer, skulle man haft sina barn där då? Rektorn anser att 
Skolinspektionen borde träffat fler elever och ägnat ett par dagar åt att fånga upp stämningen på 
skolan. Han anser även att skolan borde få veta vilka anklagelserna var och bemöta sakfel. 
Skolinspektionen var, enligt honom, på Lundsbergs skola 4-5 timmar och träffade honom, två 
elevhemsordförande, skolsköterskan, kuratorn och en ung elev under en kort tid. Rektorn har 
inte sett någonting på skolan som kan upplevas som ”pennalism”.  

Nu ska skolan göra en ordentlig ”genomlysning” av alla tänkbara förhållanden som kan tänkas 
råda på elevhemmen, bland annat vilka tider eleverna ska lägga sig. Det arbetet har redan börjat 
innan Skolinspektionen gjorde sitt tillslag. Frågan som kommer sedan är om att Lundsbergs skola 
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tar ut en avgift på 200 000 kronor per läsår, samtidigt som de har högre skolpeng än andra skolor. 
Jan Björklund vill ändra på detta, frågan är vad rektorn tycker. Staffan Hörnberg anser att skolan 
anpassat sig efter gällande skollag, avgiften som skolan tar ut är för boende med bemanning 
dygnet runt. Lundsbergs skola tar, enligt rektorn, ut en extra statlig ersättning för utlandssvenskar 
för att svenskar ska kunna arbeta utomlands men ha sina barn på skola i Sverige. Avslutningsvis 
frågar reportern om Lundsbergs skola finns kvar om fem år – Staffan Hörnberg svarar ja. Skälet 
till att artikeln publicerades skulle kunna vara att tidningen vill ge läsaren rektorn Staffan 
Hörnbergs perspektiv på det som hänt, ”höra båda sidor”, som är en av de journalistiska, 
pressetiska, reglerna.  
 
Rektorn framställs som samlad och rätar ut alla frågetecken genom att ”ge svar på tal”. Han 
argumenterar och går noggrant igenom vad han anser hänt. I ingressen står det att rektorn slåss 
för skolans överlevnad efter anklagelser om grov pennalism mellan eleverna. Det gör att intervjun 
känns som en ”intervju med skurken”. DN låter helt enkelt ”andra sidan” tala ut. Eftersom han 
har sakliga svar på journalistens frågor känns rektorn inte som en förlorare, utan en vinnare. Han 
tror att skolan är öppen om fem år och han tillbakavisar punkt för punkt anklagelserna. Han har 
aldrig upptäckt pennalism på skolan. Rektorn känns övertygande och samlad. Dessutom är han 
försiktig med att säga fel saker, exempelvis att alltihop skulle vara en hämndaktion från en 
polisman. 
 
Journalisten är närvarande i sina frågor som tydligt visar vad denne anser om de olika frågorna 
och om Lundsbergs skola. Det går därför att koppla närvaron av journalistens allvetande röst i 
artikeln, till Fultons teori om fokalisering (a.a. s.8) och Dunns teori om att texten ska få ett 
mänskligt intresse (a.a. s.7). Som startfråga används det värdeladdade ordet ”ljuger” inte det mer 
neutrala ”inte talar sanning”, även orden ”pennalism” och ”hämndaktion” används. Journalisten 
skriver:   
 
Det är en husmor som arbetat hos er sedan 2005, en polisman och ett flertal elever som vittnar om 
pennalism på skolan. Ljuger de här personerna?  
 
”Men detta med tarmbrottning”, börjar också en av frågorna och det låter mer förtroligt som gör 
att journalistens objektivitet ifrågasätts. Slutfrågan, om Lundsbergs skola finns kvar om fem år, 
kan visa att journalisten själv inte tror det eller tror att läsarna tror det. Intervjun kan vara 
påverkad av medielogiken, som Altheide (a.a. s.5-6) talar om, i och med att rollerna mellan den 
professionella journalisten och källan som informationsgivare inte är helt tydliga. I resultatet ovan 
kan man se hur journalisten troligtvis försöker komplettera sina egna uppfattningar med vad 
Staffan Hörnberg säger, vilket enligt Altheide är vanligt när det kommer till medielogik. 
Journalisten letar mer efter ”en bra story” än att objektivt samla in information.   

 
 
2012-10-13: Ökad press på Lundsberg (Dagens nyheter).  
Artikeln informerar om att internatskolan Lundsberg hotas av ett vite om 
en halv miljon kronor om man inte före februari åtgärdat kränkande 
behandling av elever på skolan. Skolinspektion konstaterar, i ett beslut, att 
den kränkande behandlingen på skolan fortsätter, trots tidigare kritik och 
trots att skolan haft nästan ett år på sig att åtgärda bristerna. Skolan har fått 
tre månader på sig att redovisa resultat. Generaldirektor på 
Skolinspektionen, Ann-Marie Bergler säger att alla elever rätt till en trygg 
skolmiljö och att utsatta elever på internatskolor är i en extra svår situation. 
Staffan Hörnberg, rektor på Lundsberg, säger att skolan ser allvarligt på kritiken. Nu ska skolan 
analysera på vilka punkter man brustit och se vad skolan tycker är rätt och riktigt samt vad skolan 
ska åtgärda. Rektorn berättar om ett omfattande förändringsarbete som bedrivits sedan förra året 
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och hoppas på resultat, något han anser framgår av Skolinspektionens beslut. Beslutet redovisar 
bland annat en elevenkät och en sammanfattning av incidentrapporter om kränkningar, 
trakasserier, fördnedrande tillmälen, stölder och nattliga besök på elevrummen. Ett oönskat 
besök är bland annat ett då två äldre elever släpptes in på två elevrum och misshandlade två yngre 
elever. ”Är jävligt trött på att sådant händer”, skriver en av de misshandlade i sin anmälan.  ”Om 
dessa personer inte blir relegerade direkt kommer jag göra en personlig polisanmälan och lösa 
problemet själv.” Rektorn vill inte kommentera enskilda händelser men säger att efter denna 
incident har skolan agerat på ett sätt som visar på ambitionen att komma till rätta med problemet. 
Rektorn menar att man samarbetar med den lokala polisen och att man kommit överens om att 
så fort något inträffar på skolan som skulle falla under allmänt åtal ska skolan inte göra någon 
egen utredning, utan lämna över till polisen. Artikeln avslutas med att Staffan Hörnberg berättar 
att han stängde av de misshandlade direkt efter incidenten och gjorde en polisanmälan för att 
markera att det inte är acceptabelt att bryta mot reglerna. Skolinspektionen och föräldrarna 
informerades också. Den här berättelsen kan ha publicerats eftersom det är en ny komplikation 
för Lundsbergs skola och en ny händelse i bevakningen av Lundsbergs skola. Att media fortsätter 
bevaka ämnet intensivt hör också till fas två i Thompsons skandaler (a.a. s.3) och det kan man 
här, och i senare artiklar, se tydligt att tidningarna gör. 
 
Även här kan man, utifrån teorin om Thompsons andra skandal, se hur Skolinspektionen ställer 
krav om vite på Lundsbergs skola och dess rektor. Dessa krav syns även i nästkommande artikel. 
Skolinspektionen beskrivs som missnöjda med hur Lundsbergs skola arbetat på att förbättra sig, 
medan rektorn tycker att skolan ”jobbat på bra”, även om det är en bit kvar. Rektorn är 
optimistisk: ”Vi har kommit en bra bit på vägen och det framgår av Skolinspektionens beslut.” 
En annan karaktär som beskrivs är en av de misshandlade eleverna, han skriver i sin anmälan att 
han är ”jävligt” trött på att ”sådant” händer och att om dessa personer inte blir relegerade direkt 
kommer han göra en personlig polisanmälan och lösa problemet själv. Eleven verkar upprörd, 
arg, och det kan antas att han inte tror att skolan ska ta det kan varit med om på allvar.   
 
2012-10-20: ”Våldtas med kvastskaft”. Nu avslöjas nya 
skräcklarm om våldet på Lundsberg (Aftonbladet). 
Aftonbladet avslöjar i ingressen att det finns nya larmsamtal till 
Skolinspektionen från både lärare och elever. Samtalen handlar bland 
annat om våldtäkter med kvastskaft och ”sexuella övergrepp på flickor 
som pojkar gör i grupp för att skapa sammanhållning”. Brödtexten 
fortsätter sedan med en återblick till november förra året då 
Skolinspektionen riktade hård kritik mot Lundsbergs skola. 
Granskningen visade då, enligt Aftonbladet, att yngre elever vänjs vid 
att systematiskt utsättas för förnedrande behandling och våld. Miljön 
vid skolan präglades inte av trygghet och studie ro. Ett uttalande från Skolinspektionen var då: 
”Rektorn och övrig personal vidtar inte heller de omedelbara eller tillfälliga åtgärder som är 
befogade för att tillförsäkra eleverna detta”. Aftonbladets berättelse fortsätter: Efter kritiken 
hörde både personal och elever av sig om utstuderade övergrepp som i normala fall skulle 
betecknas som våldtäkt, grov misshandel, utpressning och olaga hot.  
 
Aftonbladet berättar om Skolinspektionens tjänsteanteckningar, som bygger på telefonsamtalen. 
En anmälare berättade att manliga elever tvingades till sexuella handlingar med varandra medan 
äldre elever tittade på. ”Andra fick trä kondomer på kvastskaft och köra in i varandras ändtarm”, 
står det i tjänsteanteckningen. Efter ett annat samtal sammanfattade en tjänsteman på 
Skolinspektionen situationen: ”Sexuella övergrepp på flickor som pojkar gör i grupp för att skapa 
sammanhållning.” Förutom slag och sparkar, och uppdrag som att städa, kunde yngre elever 
också få ”straffpoäng” av de äldre. Vuxna, inklusive rektorn, anklagades för att ha känt till allt 
men låtit det passera. Händelserna ska ha inträffat vid olika tidpunkter de senaste åren. Då såg 
Skolinspektionen mycket allvarligt på uppgifterna. Någon värdering av det som berättades 
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gjordes inte, men eftersom det gällde sexuella trakasserier lämnades informationen vidare till 
diskrimineringsombudsmannen, DO. De som larmade Skolinspektionen ville vara anonyma, men 
i ett fall som inspektionen anmälde till polisen fanns både en målsägare och flera gärningsmän 
utpekade. Ärendet lades trots det ner av åklagare i onsdags med motiveringen ”brott kan ej 
styrkas”.  
 
Hos DO blev Skolinspektionens rapport om kräkningarna liggande utan någon åtgärd, enligt 
Peter Tai Christensen, chef för granskningsenheten. Såvitt känt har uppgifterna om de sexuella 
övergreppen därför aldrig nått polisen. När DO i somras inledde en så kallad temagranskning av 
35 skolor togs emellertid de tre riksinternaten Lundsberg, Sigtuna och Grennaskolan också in. 
Skolorna har fått redovisa sina planer för att motverka trakasserier och DO granskar för 
närvarande dessa. Vid en uppföljning av den förra tillsynen av Lundsberg konstaterade 
Skolinspektionen att elever fortfarande kränks. Efter denna berättelse byter artikeln spår och 
övergår till att hoppa framåt i tiden. I förra veckan beslutades därför om ett föreläggande av vite 
på 500 000 kronor för att sätta press på skolan att genomföra förbättringar. Artikeln berättar att 
Aftonbladet har skickat frågor till Lundsbergs rektor Staffan Hörnberg och även sökt honom på 
telefon för en kommentar om de nya uppgifterna. Nyheten, och varför historien berättas, kan 
vara att Aftonbladet fått tag i nytt material, Skolinspektionens tjänsteanteckningar från samtal 
med elever från Lundsbergs skola, som tidningen inte haft tillgång till tidigare. Dessutom har en 
uppföljning från Skolinspektionens sida, där man sett av miljön på Lundsbergs skola fortfarande 
är under kritik, lett till ett föreläggande av vite på 500 000 kronor.   
 
Handlingen i artikel tyder på att tidningen försöker sprida en ”Moral panic”. ”Moral panic” är, 
enligt Fulton (a.a. s.8), en metod för journalisten att vinkla en händelse när ordningen i samhället 
hotas och behöver ”räddas”. I artikeln ser vi ord som ”skräcklarm” och ”våldtas med kvastskaft” 
som skulle kunna uppröra läsare och hota samhällets ordning. Utifrån Dunns teori skulle det 
kunna leda till officiella åtgärder, i Lundsbergs skolas fall exempelvis mer bevakning av vad som 
händer på skolan av Skolinspektionen och polis.  
 
I artikeln hittas många komplikationer, bland annat att Skolinspektionens rapport blev liggande, 
utan åtgärd, hos DO, och inte nådde polisen. Eleverna är de naturliga offren i den här 
berättelsen. Via Skolinspektionens anteckningar får läsaren en uppfattning av vad eleverna varit 
med om, som att ”våldtas med kvastskaft”. Detta kan kopplas till Fultons teori (a.a. s.7) om det 
mänskliga intresset, att sympati väcks hos läsaren och gör att denne känner medkänsla för 
eleverna som berättar om sina upplevelser i berättelsen. Samtidigt skulle man kunna se eleverna 
som vinnare av situationen, trots det hemska som de upplevt, har nu DO agerat, och resultatet 
har blivit ett föreläggande av vite på 500 000 kronor för Lundsbergs skola. Vitet är till för att sätta 
press på skolan att genomföra förbättringar vilket i gynnar eleverna som går på Lundsbergs skola. 
  

DO framställs som ”den onda” i berättelsen, i och med att myndigheten ”slarvat” genom att låta 
Skolinspektionens rapport aldrig nå polisen. Polisen i sin tur la tidigare ner en anmälan som 
Skolinspektionen gjort, vilket gör att de också framställs i mindre bra dager. En annan ”smitande 
bov” är rektorn, Staffan Hörnberg, som Aftonbladet inte fått tag på via telefon och mejl. Denna 
vägran att uttala sig får läsaren att tro att han döljer någonting och inte har ”rent mjöl i påsen”. 

5.3 Klimax eller konflikt 
Konflikterna som uppstår under berättelsen om Lundsbergs skola är många, men i insamlandet 
av material har jag valt ut fyra stycken artiklar med tydliga konflikter. Den första konflikten är 
mellan Miljöpartiet och internatskolorna i Sverige, då partiet kräver att internatskolorna i Sverige, 
däribland Lundsbergs skola, ska stängas. Den andra artikeln handlar om Marie Wallenberg, 
ordförande för stiftelsen Lundsbergs skola, som lägger skulden för vad som hänt på Lundsbergs 
skola på personal och föräldrar. I reportaget intervjuas hon som enda källa och karaktärerna som 
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får ansvaret för händelser får inte möjlighet att bemöta kritiken. Därefter kommer två artiklar om 
samma händelse, samma dag, men från två olika perspektiv. Händelsen, att Lundsbergs rektor 
avgår och att skolans stängs ner, beskrivs i Dagens nyheter av en journalist som har avstånd till 
texten, medan händelsen i Aftonbladet skrivs av en journalist med lite avstånd till texten. I 
Aftonbladets artikel hamnar eleverna på Lundsbergs skola i konflikt med media, då skolan 
tillfälligt stängs ner och Lundsberg-elever anser det vara den intensiva mediebevakningens fel. En 
av elever berättar att de känner sig kränkta av media och anser att en incident inte ska förstöra för 
alla. Vad media anser om saken framkommer inte. Samtidigt finns i det sistnämnda exemplet 
även en konflikt mellan Skolinspektionen och Lundsbergs rektor, Lundsbergs rektor anser att 
Skolinspektionens beslut är ”orimligt”, medan Skolinspektionen troligtvis anser beslutet vara 
mycket rimligt eftersom de fattat beslutet.  
 
Kampen består av en grupp (Miljöpartiet) som är i konflikt med andra grupper (svenska 
internatskolor), av enskilda personer (elever på Lundsbergs skola) som är emot en yrkesgrupp 
(journalister), av enskilda personer (Lundsbergs rektor) som är emot en myndighet 
(Skolinspektionen). Stängningen kan ses som berättelsens klimax, kulmen eller höjdpunkten i 
processen, det är nu alla konflikter är som mest intensiva och på sin topp. 
 
2012-10-26: Miljöpartiets krav: Stäng internaten 
(Aftonbladet). 
Den tredje fasen av Thompsons skandaler (a.a. s.3) 
ser vi ett exempel på nedan. Fasen består av att nya 
spekulationer och avslöjanden som resulterar i att 
karaktärerna får ”press” på sig. Utifrån Thompsons 
teori skulle man kunna anta att exempelvis 
utbildningsminister Jan Björklund får mer ”press” på sig att agera på grund av Miljöpartiets nya 
krav. 
 
I ingressen står: ”Miljöpartiet kräver att de skandalomsusade riksinternaten stängs. Rapporterna 
om övergrepp och fusk har blivit för många.” Artikeln är kortfattad och handlar först om 
Aftonbladets avslöjande om ”pennalism” och övergrepp på Lundsbergs skola. Texten kommer 
sedan in på att Miljöpartiet i dag (dagen då artikeln publicerades) kommer att överlämna ett öppet 
brev till Jan Björklund (FP). I brevet kräver partiet att regeringen ska överväga att stänga 
internatskolorna. Dels för de angrepp som anmälts men också för att när riksinternaten inrättades 
en gång i tiden var syftet med dem att de skulle ta emot barn och ungdomar vars föräldrar bor 
utomlands – i dag är det annorlunda. Det menar Jabar Amin, utbildningspolitisk talesperson 
(MP). Enligt siffror som Miljöpartiet låtit riksdagens utredningstjänst ta fram, var ”bara” två 
tredjedelar av de elever som togs in läsåret 2010/11 barn till föräldrar som bor utomlands. Skälet 
till att artikeln skrivits skulle kunna vara att ett parti (Miljöpartiet) plötsligt tar ställning i en fråga 
genom att skriva ett brev till utbildningsministern, vilket är en nyhet, men också ett tecken på att 
inte bara media och allmänheten reagerar på det som händer på Lundsbergs skola, utan också att 
det blivit en politisk fråga. Det kan vara en effekt av den tidigare intensiva mediebevakning som 
varit och som Aftonbladet själv pratar om att man gjort, så kallade ”avslöjanden”. Nord (a.a. s.4) 
menar bland annat att ett, i ett mediedrev, är vanligt att det finns kritik mot makthavaren, och det 
ser vi ett exempel på ovan.  
 
Ser man på ingressen: ”Miljöpartiet kräver att de skandalomsusade riksinternaten stängs. 
Rapporterna om övergrepp och fusk har blivit för många” upptäcker läsaren värdeladdade ord 
som ”skandalomsusande”, ”övergrepp”, ”fusk” och ”för många”, ord med värderingar i och som 
gör att journalisten syns. I brödtexten blir texten neutral och det går inte att upptäcka journalisten 
i texten. Denna fokalisering som Fulton pratar om (a.a. s.8), med journalistisk närvaro i ingress 
men inte i brödtext, kan, enligt Dunns teori (a.a. s.7), bero på att nyheter med mänskligt intresse 
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får högt läsvärde. Journalisten kan således använt sig av en målande ingress, kombinerat med 
konflikt som också ger högt läsvärde, för att göra artikeln mer läsvänlig.  

En anledning till varför Miljöpartiet träder fram vid just det här tillfället skulle kunna vara att 
partiet vill få uppmärksamhet och ”strålkastarljuset” på sig. Enligt Altheides (a.a. s5-6) så 
använder sig olika nyhetskällor av medielogik för att få vara med i mediers ”bästa sändningstid”. 
Ett tillfälle som detta, när både medier och läsare reagerar på allt som har med Lundsbergs skola 
att göra, kan ses som ypperligt att göra ett offentligt uttalande. Ett offentligt uttalande, som 
Miljöpartiets, kan öka samspelet mellan Miljöpartiet och tidningens läsare och kanske även 
framtida väljare. 

 
2012-11-11: Våld och övergrepp fick pågå i det tysta. ”Den 
mediala bilden har blivit så fel” (Dagens nyheter). 
Artikeln är ett längre reportage över tre sidor där Lundsbergs 
skolas stiftelseordförande, Marie Wallenberg, i en intervju berättar 
för Dagens nyheter hur de ska få stopp på övergreppen och rädda 
skolan. Reportaget börjar med hur mycket det kostar att gå på 
Lundsbergs skola, skolans motto och hur många elever som går 
där. Det fortsätter med en resumé om vad som tidigare hänt i 
”fallet Lundsberg” och vad som rapporterats. På den andra sidan 
får Marie Wallenberg svara på frågor om ansvar: vem ska ta ansvar 
för att det tog så många år att upptäcka vad som händer på 
Lundsbergs skola och på vilket sätt ledningen tagit ansvar. 
Journalisten frågar om styrelsen inte har stort ansvar att se till att 
organisationen fungerar och Marie Wallenberg bekräftar det och 
säger att man får se det här som ett misslyckande. Reportaget går tillbaka till en händelse 2002 då 
Skolinspektionen anmärkte på Lundsbergs skola och då tog styrelsen bort att elever själv höll 
ordning och straffade kompisar. Reporten frågar vad styrelsen nu gör åt saken och Marie 
Wallenberg svarar att: ”Vi tar ett omtag och startar ett kraftfullt åtgärdsprogram med 
organisationskonsulter och certifiering av all personal och alla elever. Vi har en nolltolerans mot 
trakasserier och alla ska kanna sig trygga på skolan, hela tiden.” Sista sidan, sida tre, fortsätter 
med att berätta om i maj, utifrån när artikeln skrevs, när Skolinspektionen var på besök på 
Lundsbergs skola. Efter det misshandlades två elever. Marie Wallenberg säger: ”Jag vet inte hur 
jag ska beskriva hur otroligt förbannad och besviken, sårad och ledsen jag blev.” Texten handlar 
sedan om att många föräldrar inte känner igen sig i beskrivningen av Lundsbergs skola, styrelsen 
upplever att många föräldrar är störda över den mediebild som de inte tycker speglar skolan. Hon 
tycker att det är viktigt att visa på att om det är en elev som mår illa så är det, enligt Marie 
Wallenberg, ett misslyckande. Reportaget avslutar med journalistens fråga: ”Samtidigt kan man 
förvånas över att de är upprörda över mediebilden men inte över händelserna”. Marie Wallenberg 
svarar att: ”Det är där den mediala bilden blivit så fel, det uppfattas ju som att det händer grejer 
stup i kvarten.” Ett skäl till att artikeln publiceras skulle kunna vara för att den högsta ansvariga 
får skulden för missförhållandena på Lundsbergs skola och Dagens nyheter har gjort en intervju 
med henne för att låta henne berätta sin version. 
 
Skandalens tredje fas, utifrån Thompson (a.a. s.3), börjar synas allt mer i och med att det läggs 
mycket press på Marie Wallenberg. Redan i ingressen kan man se att Marie Wallenberg framställs 
som den ”onda” karaktären, boven i dramat. ”Nu hotas skolan med vite om situationen inte 
förbättras. Samtidigt lägger den högsta ansvariga skulden för att missförhållandena har kunnat 
pågå på skolans personal och föräldrarna.” Genom att hon är den högsta ansvariga och lägger 
skuld på personal och föräldrar blir hon den onda som ger skulden till andra karaktärer. Samtidigt 
beskrivs hon inte som speciellt ”ond” i texten, en tolkning skulle kunna vara att hon är upprörd. 
 



 

26 

 

– Hur farao ska man kunna agera om ingen har sagt någonting, säger Marie Wallenberg, 
styrelseordförande i stiftelsen Lundsbergs skola.  
 
– Jag vet inte hur jag ska beskriva hur otroligt förbannad och besviken, sårad och ledsen jag blev. Jag 
bara stod och gapade,hur farao kan en sådan grej ske. Man upplever det som att man hällt vatten på 
en gås, varför har de inte förstått? 

Det finns således en konflikt mellan Marie Wallenberg och Lundsbergs skolas personal och 
föräldrarna då hon ger de ansvaret för vad som hänt. Utifrån Dunns teori om hårda och mjuka 
nyheter är det här reportaget ett exempel på en mjuk nyhet. I och med att det ett reportage och 
det då är mer tillåtet för journalisten att vara personlig i texten, vilket man kan se på flera ställen, 
skapas ett mänskligt intresse. Reportaget kan för läsaren kännas som en saga där journalisten 
berättar vad som hänt, på ett inte helt opartiskt vis: ”Utåt ger skolan en bild av väluppfostrade, 
privilegierade elever, som tävlar i rodd, rider och bär sina gröna uniformer med stolthet. Men de 
senaste åren har bilden krackelerat.” Inte bara i texten, utan också i frågorna syns journalisten: 
”Har inte styrelsen ett stort ansvar – ni ska ju ändå se till att organisationen fungerar?” I och med 
att journalisten använder ordet ”ni” visar denne tydligt att det finns ett ”ni” och det finns ett ”vi 
andra”, ett vi och dom. Ännu en fråga (eller ett konstaterande) som görs i slutet av texten är: 
”Samtidigt kan man förvånas över att de är upprörda över mediebilden men inte över 
händelserna.” Vem är man, är det journalisten, är det läsaren, är det tidningens redaktion?  
 
I artikeln kan vi hitta avslutningspunkt en för en mjuk nyhet, som Fulton skriver om (a.a. s.8), i 
slutet av artikeln. Avslutningspunkten nämns inte direkt i rubriken eller ingressen, vilket kan bero 
på att avslutet, eller själva vinkeln, inte är en enda, utan många, vilket tyder på att det just är 
avslutningspunkten för en mjuk nyhet.  
 

2013-08-29: Rektorn godkände kränkning av eleverna (Dagens nyheter). 
Skandalens fas tre, utifrån Thompsons teori (a.a. s.3), visar sig här. 
Pressen som lagts på olika karaktärer kan, enligt Thompson, leda till 
bland annat avsked, vilket artikeln nedan är ett exempel på. Artikeln 
berättar att Lundsbergs rektor, Staffan Hörnberg, har fått sparken. 170 
elever och 80 anställda fick på onsdagen, utifrån när artikeln skrevs, 
beskedet att Lundsbergs internatskola stängs i minst sex månader. 
Skolinspektionen kräver även att regeringen drar in skolans statsbidrag. 
Efter ”helgens händelser” har Skolinspektionen gjort bedömningen att 
skolan ska stängas. ”De intervjuer vi har gjort på Lundsberg visar att 
man från vuxen världen där accepterar nollning eller inslag av nollning. 
Trots det stora arbete som gjorts har de inte förmått förändra 
attityderna hos elever eller vuxna personer på skolan”, säger Ann-
Marie Begler, generaldirektor for Skolinspektionen. Anledningen till att 
Staffan Hörnberg avskedats var att han tillsammans med 
internatchefen gett eleverna sitt godkännande att använda en viss typ av vattennollning, 
”utbåten”, som Skolinspektionen valt att kalla den. Efter ett krismöte på onsdagskvällen 
beslutade styrelsen för Lundsbergs skola att ge Staffan Hörnberg ”sparken” och att ställa sina 
platser till förfogande. Artikeln fortsätter med att engelskaläraren Jonas Gronberg får uttala sig. 
Han menar att skolans ledning och personal lagt ner stort arbete på att ”slå sönder de strukturer 
och förändra de attityder som 2011 gjorde att Skolinspektionen kritiserade skolan”. Ann-Marie 
Bergler, generaldirektör på Skolinspektionen, anser att det finns risk att elever utsätts för 
ytterligare kränkningar, beslutet handlar inte om vad några enstaka elever gjort. Det är inte 
enskilda händelser, utan ett uttryck för den kultur och värdegrund som finns på Lundsbergs 
skola, menar hon. Skolans elevråd får sedan komma till tals i artikeln. De säger att de känner sig 
kränkta och vill att skolan ska öppna igen. Lärarförbundet får sedan uttala sig och ser positivt på 
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Skolinspektionens beslut: ”Nu vilar det ett tungt ansvar på ledningen for skolan att använda de 
sex månaderna man har på sig till att visa att man kan komma till rätta med det som inte 
fungerar”, säger Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Siren. Utbildningsminister Jan Björklund 
har sagt att man nu ser över Skolinspektionen begäran att stoppa statsbidragen till skolan.  
 
Konflikten är mellan Lundsbergs skolas styrelse och Lundsbergs skolas rektor. Detta kan man 
ana i ingressen: ”Den senaste skandalen på Lundsberg blev för mycket för styrelsen. I går kväll 
fick rektorn Staffan Hörnberg sparken. – Nollningen gick ut på att hälla vatten i munnen på 
eleverna och detta godkändes av rektorn, säger styrelseledamoten Ulf Rehnmark.” Staffan 
Hörnberg (rektorn) beskrivs som en ”förlorare”: han har fått sparken och den skola han varit 
rektor för har stängts ner. Han uttalar sig dock inte i artikeln. Redan i ingressen kan man förstå 
styrelsens inställning till rektorn. ”…detta godkändes av rektorn”, säger styrelseledamoten Ulf 
Rehnmark. Den allmänna uppfattningen verkar vara att rektorn gått ett steg för långt och gjort ett 
misstag för mycket. ”Vinnaren” å andra sidan skulle kunna vara lärarna, som är positiva, och ser 
det hela som en möjlighet för skolan att komma till rätta med problemen.  
 
I ingressen används ordet ”skandal” och i rubriken ”kränkning” vilket kan tolkas som 
värdeladdade ord. I övrigt håller journalisten avstånd i texten.  

 
 
2013-08-29: ”Känner oss som hemlösa”. Elever i chock efter 
stängningen (Aftonbladet). 
Kulmen på Thompsons tredje skandal tredje fas (a.a. s.3) skulle här 
kunna vara nådd. Enligt Thompson kan händelsen i fasen bli 
dramatisk, vilket artikeln nedan är ett exempel på. Den här 
tidspunkten kan också ses som en del av ett mediedrev, då Allern 
och Pollack (a.a. s.4) hävdar att i ett mediedrev ökar spänningen en 
viss tidsperiod, det är ovisst vad historien kommer få för slut och 
vilka konsekvenserna kommer att bli. Detta skulle kunna stämma 
in på de händelser som inträffar nedan. 
 
Texten beskriver hur rektorn för Lundsbergs skola, efter att ha hållit sig undan pressens frågor, 
stiger ut på skolgården. Han talar till pressen och anser att Skolinspektionens beslut är ”orimligt”. 
Enligt honom är det kollektiv bestraffning och rektorn, Staffan Hörnberg, kallar - enligt uppgift 
till Aftonbladet - helgens misshandel för ”bagatell”. Detta dementerar rektorn själv. Rektorn 
hävdar att han inte hade någon mobiltäckning under helgen och det var därför det tog så lång tid 
för honom att reagera. Staffan Hörnberg berättar att han kallat alla elever till ett möte klockan 
halv nio i kyrkan för att informera om situationen. Det är i samband med det mötet han ska 
meddela sin avgång. Elevrådet skrev föregående dag i ett pressmeddelande: ”Lundsberg är vårt 
hem och nu känner vi oss hemlösa. Vart ska vi ta vägen?” Aftonbladets journalist beskriver sedan 
hur det, nedför backen från elevhemmen, kommer först pojkarna i samlad tropp. De är i klädda 
gröna kavajer och går i takt. Flickorna kommer från ett annat håll – även de klädda i gröna 
kavajer. En av flickorna menar bland annat att en incident inte ska förstöra för alla och att 
eleverna känner sig kränkta av media, vilket visar på att det finns en konflikt. Aftonbladets 
berättelse fortsätter: en timme senare är mötet i kyrkan slut. Elevgrupperna är nu, enligt 
journalisten, mer splittrade och oorganiserade. Många håller om varandra och gråter. En av 
eleverna berättar att många elever ska vara kvar på skolan och protestera mot beslutet. 
Händelserna berättas i kronologisk ordning med scener från Lundsbergs skola: först hur rektorn 
kliver ut från skolan och möter det stora pressuppbådet och vad han säger till pressen, att han ska 
informera eleverna i kyrkan klockan halv nio. Läsaren får sedan följa elevernas väg till kyrkan och 
sedermera också när eleverna kommer ut från mötet i kyrkan. Skälet till att artikeln skrivs 
troligtvis för att det är en nyhet att Lundsbergs skolas rektorn, Staffan Hörnberg, ska avgå samt 
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att Lundsbergs skola ska stängas ner. Elever menar på att det kan vara en konsekvens av den 
intensiva mediebevakningen som uppmärksammat ett flertal händelser. 
 
Rektorn framställs om lugn och samlad, han svarar bland annat: ”Jag är trygg i det jag gör” på 
frågan om han ska avgå. Han verkar saklig och övertygad om att fel beslut fattats, då han gång på 
gång upprepar att Skolinspektionens beslut är orimligt. Skolinspektionen beskrivs som den ”onda 
boven i dramat”, som stänger ner en skola som ingen, av de elever som uttalar sig, verkar tycka 
illa om. Rektorn, tillsammans med eleverna på Lundsbergs skola, beskrivs som ”förlorare”. Bland 
annat har elevrådet i ett pressmeddelande skrivit: ”Lundsberg är vårt hem och nu känner vi oss 
hemlösa. Vart ska vi ta vägen?” och Aftonbladets journalister beskriver stämningen efter att 
eleverna fått veta beslutet: ”Elevgrupperna är nu mer splittrade och oorganiserade. Många håller 
om varandra och gråter. En av eleverna berättar att många elever ska vara kvar på skolan och 
protestera mot beslutet.” Eleverna skulle kunna tolkas som missnöjda och upprörda. 
 
Journalisten använder sig mycket av sina intryck och har skrivit ner sina betraktelser (se nedan) 
som gör artikeln reportage-aktig. Journalisten syns inte som ett ”jag” i texten, men läsaren skulle 
kunna känna att denne är med på platsen, att läsaren står utanför skolans dörrar och ser rektorn 
komma ut. Journalisten till artikeln kommer med egna kommentarer till vad som sker och 
påpekar vad Staffan Hörnberg tar upp och vad han inte tar upp, vilket gör att det blir högst 
personligt, lite som att läsa en krönika eller ”de sista timmarna då Lundsbergs skola var öppen”. 
Detta går att koppla till Dunns teori om mänskligt intresse och mjuka nyheter.  
 
Efter att ha hållit sig undan sedan helgen öppnar internatskolans rektor Staffan Hörnberg dörren och 
kliver ut i det stora pressuppbådet som samlats på skolgården. Knappt två timmar senare ska det 
offentliggöras att han fått sparken och att skolans styrelse ställer sina platser till förfogande. Det är 
inget han tar upp på trappan framför journalisterna. 
 
En timme senare är mötet i kyrkan slut. Elevgrupperna är nu mer splittrade och oorganiserade. 
Många håller om varandra och gråter. 

Här kan vi också se avslutningspunkten för en hård nyhet som Fulton beskriver (a.a. s.8). Den 
presenteras redan i rubriken och det är upp till läsaren själv om denne vill läsa artikeln om hur det 
kom sig att skolan stängdes ner. 

5.4 Upplösning 
Sakta men säkert mattas berättelsen av och konsekvenserna utav de tidigare händelserna börjar 
nu komma. Det visar jag på i två artiklar: en som handlar om att Lundsbergs skola öppnas och en 
som handlar om att tio person åtalas för vållande till kroppsskada och olaga hot på Lundsbergs 
skola. Att Lundsbergs skola öppnas igen kan ses som det lyckliga ”Hollywoodslutet”. Å andra 
sidan menar Dunn att en fiktiv berättelse inte är samma sak som en journalistisk ”story”. Det 
finns likheter, men berättelsen som journalister gör följer inte det 
klassiska och fiktiva, och kan därför inte räknas som det så kallade 
”Hollywood” -narrativet. Detta stämmer väl överens med den andra 
artikeln som handlar om eleverna och att tio personer totalt åtalas för 
vållande till kroppsskada och olaga hot. Rättegången har inte varit och 
domen har inte fallit och för uppsatsens del blir det ett öppet slut på 
berättelsen om Lundsbergs skola. En slutsats skulle kunna vara att det 
blir ett Hollywood-slut och ett slut som inte är det. 
 
2013-09-10: ”Här blir man som en familj” (Dagens nyheter). 
Händelseförloppet befinner sig fortfarande i Thompsons skandalfas 
tre (a.a. s.3) eftersom skandalen i fas fyra ska ”ebbat ut”, vilket inte 
skett ännu. Händelserna som följer kan ses som en fortsättning på att 
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Lundsbergs skolas rektor avskedades. Artikeln börjar med att berätta att Lundsbergs skola nu har 
öppnats och att Skolinspektionen överklagar beslutet om att tillfälligt öppna skolan. Journalisten 
beskriver hur det ser ut: dimslöjorna över sjön, morgonsamlingen i kyrkan på Lundsbergs skola, 
en historielärare som läser en novell, elever som släntrar i små klungor över grusplanen, upp för 
trappen och in i den massiva skolbyggnaden. Artikeln berättar att av de 170 eleverna är det sju 
som inte är på plats, två kommer förmodligen tillbaka, de övriga fem har hittat andra lösningar. 
Journalisten beskriver hur Björn Söderman, internatchefen, blickar ut över landskapet. 
Journalisten drar slutsatsen att internatchefen tänker att: ”Om det var så hemskt, om eleverna 
trakasserades och kände sig otrygga – skulle de verkligen komma tillbaka då?” Internatchefen 
menar att det som hänt är oförsvarbart, men att mycket också har vinklats och varit 
oproportionerligt. Björn Söderman har de senaste dagarna ”haft en känsla av att det pågår en 
klappjakt” och anser att det gjorts många anonyma anmälningar om saker skolan inte hört talas 
om. Lundsbergs skola har varit nedstängd en vecka, det var en absolut nödvändighet för stiftelsen 
och skolan. ”Utan Förvaltningsdomstolens upphävande av stängningen hade uppförsbacken 
blivit extremt brant”, skriver journalisten. Stämningen beskrivs som avslappnad men ändå 
påverkat av att hotet om stämning fortfarande finns kvar. Artikeln låter eleverna uttala. Fredrik 
von Geijer säger att han aldrig känt sig så trygg och trivts så bra, Sophie Klingspor menar att 
lärarna är engagerade och att hon känner sig mindre utsatt på Lundsbergs skola, än på tidigare 
skolor. Journalisten ställer nu frågan om det inte ligger någonting i de utsattas berättelser: Fredik 
von Geijer jämför Lundsbergs skola med Harry Potters Hogwarts, att man blir som en familj på 
Lundsberg. Han är dessutom övertygad om att det inte är värre på Lundsbergs skola än på någon 
annan skola. Artikeln beskriver hur biologiläraren, Helén Burman, håller på med en lektion och 
en av eleverna berättar att deras föräldrar sagt att de ska säga till om någonting inte känns bra, 
”men det känns väldigt bra. Vi har blivit supertajta fort, och det är inget trams på lektionerna.” 
Lundsbergs skola har fått öppna igen efter att ha varit stängt i en vecka och det är troligtvis 
varför tidningen berättar om händelsen. 
 
Redan i ingressen framställs konflikten att Lundsbergs skola fått öppna men att Skolinspektionen 
överklagar beslutet om att tillfälligt öppna skolan. Dock får läsaren inte veta mer om den 
konflikten i artikeln. Internatchefen Björn Söderman menar även på att det funnits ”klappjakt” 
och menar att mycket om det som rapporterats om Lundsbergs skola varit oproportionerligt och 
vinklat av media.  
 
Eleverna och Lundsbergs skola beskrivs som ”vinnare”. I ingressen kan man läsa: ”Återförening 
– och sedan revansch. När Lundsbergs internatskola i går slog upp sina portar igen var känslan av 
samhörighet kanske starkare än någonsin.” Eleverna pratar om hur bra Lundsbergs skola är och 
hur trygga de känner sig. Journalisten beskriver miljön kring Lundsbergs skola som näst intill 
idyllisk med dimslöjorna över sjön och de grönskande, kuperade, landskapet. Även 
internatchefen, Björn Söderman, beskrivs som lättad och journalisten skriver att internatchefen 
har en stolt underton att skolan fått öppna igen. Karaktärerna är enhälldigt positiva, förutom 
Skolinspektionen. I ingressen står det att Skolinspektionen överklagar beslutet att tillfälligt öppna 
skolan, men eftersom det inte svår någonting mer om ämnet, är det svårt att få en uppfattning 
om hur Skolinspektionen beskrivs. Men med tanke på att Skolinspektionen överklagar kan man 
anta att de är missnöjda med att Lundsbergs skola öppnats. Skolinspektionen beslutade att stänga 
ner Lundsbergs skola, ett beslut som sedan Förvaltningsdomstolen ändrade. Detta gör att 
Skolinspektionen skulle kunna beskrivas som ”förlorare” då de vid detta tillfälle ”förlorat en 
kamp”. Den ”onda karaktären”, före detta rektor Staffan Hörnberg, är inte med i artikeln och har 
ersatts av internatchefen Björn Söderman, som i dag är en ”segrare” då Lundsbergs skola fått 
öppna igen. 
 
Texten är reportageliknande med mycket beskrivningar om det vackra landskapet som förstärker 
den glada känslan som artikeln försöker spegla. Brödtexten inleds med: Dimslöjorna över Hallsjön 
har precis lättat, det är morgonsamling i kyrkan på Lundsbergs internatskola. En historielärare läser en novell, 
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sedan är samlingen över. I små klungor släntrar eleverna över grusplanen, upp för trappen och in i den massiva 
skolbyggnaden. Det är som vanligt igen. Eller ”businessas usual”, som vi hör flera säga. Förutom den 
målande beskrivningen finns också ordet ”vi”, vilket gör att läsaren ser journalisten och dess 
följeslagare i texten. Då och då lägger journalisten in egna värderingar: Det går inte att ta miste på 
hans stolta underton: Om det var sa hemskt, om eleverna trakasserades och kände sig otrygga – skulle de 
verkligen komma tillbaka då, nästan mangrant? Det är enligt journalisten det inte går att ta miste på 
internatchefens stolta underton och det är journalisten som tolkar vad den innebär, vad 
internatchefen eventuellt tänker. I texten blir det otydligt om det är ett reportage eller om det är 
en nyhetsartikel, om det är en mjuk eller hård nyhet. Dunn (a.a. s.6-7) menar att värderingar av 
journalistiska åsikter grundar sig på objektivitet och opartiskhet. Detta är dock viktigast, anser 
han, när det gäller hårda nyheter som politik och ekonomi, vilket tyder på att objektiviteten i 
mjuka nyheter inte är av största vikt, men trots det viktig.  
 
2013-11-20: ”Bränd med strykjärn”. Nio 
elever och en anställd husfar på 
elitskolan åtalas (Aftonbladet). 
”Med ett strykjärn brände 
Lundsbergseleverna en yngre skolkamrat. Nu 
åtalas de för vållande till kroppsskada och 
olaga hot. Men inte för misshandel”, börjar 
ingressen och den sammanfattar vad artikeln 
handlar om. Åklagaren Niclas Wargren 
berättar att gärningsmännen och offret säger 
att de inte haft uppsåt att skada. Artikeln 
börjar med brödtext som beskriver vad som 
hänt: Sammanlagt nio elever och en husföreståndare åtalas efter händelserna på internatskolan 
Lundsberg i somras. Artikeln fortsätter att förklara vad som hänt tidigare i berättelsen: med ett 
strykjärn hotade då nio äldre elever flera av de yngre, de brände två av dem med strykjärnet. En 
elev fördes till sjukhus med brännskador på ryggen i slutet på augusti och en polisanmälan 
gjordes. Nu är återblicken slut och berättelsen om nyheten fortsätter: två av eleverna åtalas nu för 
vållande till kroppsskada. De övriga sju åtalas för olaga hot alternativt ofredande. Artikeln 
beskriver nu åtalets innehåll. Enligt åtalet har de äldre eleverna ”gått in på målsägandenas elevrum 
tillsammans, där man sedan släckt ljuset och sagt åt målsägandena att lägga sig på golvet, täckt för 
deras ögon, låtit dem se ett strykjärn, frambringat uppfattningen att strykjärnet var varmt genom 
att sätta sladden i ett vägguttag eller röra sladden i närheten av ett vägguttag och dessutom gjort 
uttalande med innebörden att de skulle brännas eller brännmärkas. Därefter har strykjärnet satts 
mot målsägandenas hud. 
 
Niclas Wargren säger att hoten har varit sådana att målsägandena kunde förväntas känna allvarlig 
rädsla för sin personliga säkerhet. I vart fall har de genom ett hänsynslöst beteende ofredat de 
yngre pojkarna, som alla var nya på skolan. Artikeln berättar vidare att en ”husföreståndare” 
också åtalas. Enligt stämningsansökan har den 47-årige husföreståndaren varit medveten om 
elevernas planer och gett sitt tillstånd till det. Husföreståndaren åtalas för medhjälp till olaga hot. 
I förhör berättar en av de utsatta pojkarna hur ett gäng med äldre elever kom in på hans och en 
kamrats rum. De äldre eleverna beordrade därefter ner pojkarna på golvet, satte en ögonbindel på 
en av dem och tog fram ett strykjärn. En av pojkarna berättar att han hörde hur kontakten sattes 
i. De satte strykjärnet mot deras ryggar, och den ene av dem fick ett brännmärke. Åklagare Niclas 
Wargren säger att han inte åtalar för misshandel eftersom det ”inte funnits något uppsåt att 
skada”. Enligt vad som framkommit i förhören, både med de misstänkta och offer, så var syftet, 
enligt åklagaren, att skrämma. De äldre eleverna visste inte att strykjärnet var varmt. De två 
eleverna som åtalas för vållande till kroppsskada erkänner det brottet. Samtliga åtalade nekar till 
punkterna olaga hot och ofredande. Slutligen konstateras att rättegången ska, enligt huvudregeln, 
hållas inom två veckor. Händelserna som skildras är mestadels från åtal, stämningsansökan och 
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förhör. Historien berättas för att åtalet har blivit offentligt. Förutom att någon blir avskedad 
under skandalfas 3, anser Thompson (a.a. s.3)att pressen som läggs på karaktärerna kan leda till 
åtal och det ser vi ett exempel på att det har skett ovan.    
 
De elever som blivit utsatt för ”strykjärns-incidenten” framställs som offer, de är målsägande. De 
åtalade eleverna skulle kunna ses som ”förövare, skurkar, de onda” som nu är ”förlorare” 
eftersom de åtalas. Åklagaren konstaterar att hoten har varit sådana att målsägandena kunde 
förväntas känna allvarlig rädsla för sin personliga säkerhet. I vart fall har de genom ett 
hänsynslöst beteende ofredat de yngre pojkarna, som alla var nya på skolan. Ett ”nederlag” för 
offren skulle kunna vara att förövarna inte åtalas för misshandel, utan olaga hot och vållande till 
kroppsskada. Eleverna som misshandlats har inte uttalat sig och i och med att rättegången inte är 
avgjord än finns det ingen vinnare – eller förlorare – i rättsprocessen. 

5.5 Konklusion 
Som tidigare nämnts finns i skrivandets stund inget slut på berättelsen om Lundsbergs skola och 
därför heller ingen slutpoäng ännu. Fulton (a.a. s.6) menar å andra sidan att det i berättelsens 
kronologi inte finns en upplösning, eller riktiga slut, och att när en berättelse slutar börjar 
samtidigt en ny berättelse som fortsätter berättelsen.  

Konklusion handlar också om skälet till varför berättelsen berättats – i det här fallet varför 
medier har bevakat Lundsbergs skola. Allern och Pollack (a.a. s4) anser att en del av det 
journalistiska idealet är att granska makthavare och att demokratin kan stärkas genom att 
medborgarna får mer insyn vad som händer hos makthavarna. Detta skulle kunna vara orsaken 
till varför berättelsen om Lundsbergs skola berättats av medier, däribland Aftonbladet och 
Dagens nyheter. Genom att granska missförhållanden som makthavarna inte borde låta ske kan 
det vara så att journalisterna försöker följa sitt ideal och få en reaktion från makthavarna. I och 
med att tio personer åtalas för ”incidenterna” på Lundsbergs skola skulle det i så fall betyda att 
myndigheter, och kanske också media, förändrat verkligheten och klimatet på Lundsbergs skola. 
Thompson (a.a. s.3) skriver att, i skandalenens andra fas, att är för vissa journalister är att 
bevakningen ska leda fram till konsekvenser för de anklagade, vilket stödjer Allern och Pollacks 
resonemang.  

 
En utförligare diskussion om berättelsens konklusion hålls i nästa avsnitt, diskussionen. 
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6. Slutdiskussion 
 
Resultatsammanfattning och slutsatser 
Syftet med uppsatsen har varit att ta reda på hur Aftonbladet och Dagens nyheter bevakat och 
berättat om Lundsbergs skola. Till hjälp har jag haft tre frågeställningar, vars resultat jag 
presenterar nedan. 

I det kvantitativa resultatet kan vi genom åren se en ökning av antalet artiklar som skrivits om 
Lundsbergs skola, vilket kan bero på att skandal och sensation är nyheter som säljer, menar 
Hvitfelt (a.a. s.4-5). Vi kan också se hur allt fler krönikor, kommentarer och debattartiklar med 
egna åsikter börjats skriva i ämnet av journalister och allt fler insändare av läsare. Detta kan 
återigen kopplas till Hvitfelt som menar att händelser som avviker från det normala blir nyheter, 
vilket händelserna på Lundsbergs skola i det här fallet gör. I både Aftonbladet och Dagens 
nyheter kan vi se hur antalet analysenheter ökar från år till år, vilket kan bero på det mänskliga 
intresset, ”det tragiska”, som Dunn skriver om (a.a. s.7). Brott och olyckor, anser dessutom 
Hvitfelt, är områden som skapar nyheter. Innehållet i båda tidningarna består till stora delar av 
egna åsikter från journalisten eller läsaren, även om det är lägre i Dagens nyheter än i 
Aftonbladet. En annan skillnad mellan tidningarna är att Aftonbladet både 2011 och 2013 har 
Lundsbergs skola på förstasidan, medan Dagens nyheter endast har nyheter om Lundsbergs skola 
2013.  

Det kvalitativa resultatet visar hur man kan sätta in Lundsbergs skolas händelseförlopp, 
handlingen, i den klassiska berättardramaturgin (med avvikelse för konklusion) och även i 
Thompsons skandalfaser (a.a. s.3). Jag drar slutsatsen att Lundsbergs skola gått igenom en 
skandal, då vi kan se hur medierapporteringen varit med i alla av Thompsons skandalfaser. Den 
intensiva medierapporteringen, det likartade materialet, den inbyggda kritiken mot makthavarna 
och att spänningen i olika perioder ökar, ovissheten om hur slutet blir – är enligt Allern, Pollack 
och Nord (a.a. s.4) kännetecken för mediedrev. Jakten, som de beskriver, anser jag synts tydligt i 
medias bevakning, bland annat i Aftonbladets ”jakt” på källor. När Lundsbergs skolas rektor inte 
kan nås, förstoras händelsen exempelvis upp som att han är en ”smitare” medan rektorn senare 
menar på att det finns en naturlig förklaring, att det var dålig täckning på mobilen. Nord (a.a. s.3) 
menar också att det är de enkla konfliktmönstren som är personliga och dramatiska som blir 
mediedrev. Ser vi på alla konflikter som rapporterats så är det inga komplicerade händelseförlopp: 
elever bränns med strykjärn, rektorn sparkas, elever återvänder till skolan. Detta sammantaget har 
övertygat mig om att Lundsbergs skola utsatts för ett mediedrev.    

Hos karaktärerna som kan vi se att media har använt sig av olika narrativa redskap. I artikeln med 
rubriken ”Våldtas med kvastskaft” kan vi se hur Aftonbladet skapat en ”moral panic”, som 
Fulton (a.a. s.8) skulle beskriva det. Resultatet visar på hur rubriker och ingresser med vinklade, 
värdeladdade, ord, fram för allt i kvällstidningen, bildar ett slags kaos i nyhetsbevakningen. Den 
skriftliga teknik som jag utgått från i mina resultat är fokalisering, även denna med Fulton som 
grund (vilket de övriga narrativa teknikerna också är, a.a. s.8). I Aftonbladets artikel ”Vi blev 
slagna hela tiden” kan man se exempel på hur dessa värdeladdade ord används: det blåser rejält 
kring några av landets internatskolor och helvete. Denna sorts teknik används till stor del i 
kvällstidningen och syns mindre i morgontidningen. Resultatet visar på att journalister på Dagens 
nyheter håller mer avstånd till sina texter, än journalister på Aftonbladet. Denna ”jakt” på en ”bra 
story” kan i sin tur kopplas till Altheide (a.a. s.5-6) och medielogik, som visar på att journalisten 
lägger undan sina ideal om objektivitet för att få sina egna åsikter bekräftade.  

När det kommer till individualisering har Aftonbladet och Dagens nyheter ofta källor som är så 
kallade ”case”, det vill säga har upplevt händelsen i fråga. I Aftonbladet kan vi se Johan Rabaeus 
och sedan eleverna när Lundsbergs skola stängs, i Dagens nyheter Staffan Hörnberg och därefter 
eleverna när Lundsbergs skola öppnas. Vissa av källorna – eller karaktärerna – kan ha haft syften 
med att träda fram, Altheides (a.a. s.5-6), pratar om medielogik och att källor väljer tidpunkter att 
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vara med i medier, gärna på ”bästa sändningstid”. Exempelvis Miljöpartiet, som ställde kravet att 
svenska internatskolor skulle stängas, är ett exempel på hur partiet kan ha valt ut ett tillfälle för 
”att exponeras i media”. Eftersom media bevakade allt som skedde kring Lundsbergs skola 
mycket noggrant antog partiet kanske att en sådan nyhet inte skulle väljas bort i det dagliga 
urvalet av vad som blir en nyhet och vad som inte blir det. 

Nyheterna tenderar att i båda tidningar använda sig av en kronologi där det viktigaste berättas 
först, exempelvis ett beslut, och därefter bakgrunden till beslutet. Både Aftonbladet och Dagens 
nyheter använder sig dock av en förhållandevis kronologisk berättarmall när de berättar att skolan 
stängs respektive öppnas. Mestadels av artiklarna, som undersökt, har en direkt avslutningspunkt, 
det vill säga det står redan i rubriken och ingressen vad som har hänt och hur det slutade, 
exempelvis: ”Elev slog larm om våldet redan i juni” (Dagens nyheter), ”Vi blev slagna hela tiden 
– ’Dan’ om terrorn på elitskolan Lundsberg” (Aftonbladet). Dagens nyheter använder sig dock av 
fler rubriker som kräver att läsaren läser igenom artikeln för att förstå vad som hänt som ”Fler 
borde vittna”, ”Ökad press på Lundsberg”, ”Den mediala bilden har blivit så fel” – artiklar där 
den avslutande punkten finns inuti artikeln.  

Sammantaget visar resultatet på att det finns stora skillnader mellan Aftonbladet och Dagens 
nyheters bevakning av Lundsbergs skola – men kanske inte så stora som man skulle kunnat vänta 
sig. Det skulle kunna bero på att nyheter i grunden skapas efter samma ”nyhetsrecept” och 
medielogiken som finns i den journalistiska produktionen. En annan anledning är att medier i 
drev börjar agera på ett liknande sätt och använder liknande berättarverktyg.  

Egna reflektioner och framtida forskning 
De kvantitativa resultaten öppnar för att man ska kunna generalisera resultaten empiriskt. Även 
om analysenheterna inte uppnår de rekommenderade 1000 enheterna, så har det gjorts ett 
nästintill totalurval över tre år. För att ”få upp” och öka trovärdigheten skulle man kunna lägga 
till analysenheter från tidigare år – även om det inte är så många. Detta för att skapa ett totalurval 
men också för att se hur berättelsen om Lundsbergs skola verkligen började och när den första 
”stora” händelsen kom. Den berättelse jag har undersökt introduceras som sagt på nytt, men 
viktigt att påpeka är, att händelserna på Lundsbergs skola startade långt innan januari 2011.  

Den kvalitativa delens resultat skulle kunna användas för teoretisk generalisering, i kombination 
med annat kvalitativt material om skandaler och mediedrev. Resultatet kan inte stå självt, men i 
kombination med andra studier och uppsatser som har liknande resultat. Varje fall är trots allt 
unikt, ”ingen skandal är den andre lik” som Thompson menar (a.a. s.3), och det gör att man inte 
kan generalisera just skandalen Lundsbergs skola, men strukturerna till en skandal och ett 
mediedrev kan användas i större sammanhang. 

Det kvantitativa och det kvalitativa resultatet knyter an till tidigare forskning om skandaler och 
mediedrev, men också till det narrativa berättandet och till vilka kriterier en nyhet bör ha. 
Tidigare har det inte funnits mycket svensk forskning om narrativ eller för den delen skandaler 
och mediedrev, men desto mer internationellt och i exempelvis Norge. Skandaler och mediedrev i 
Sverige är ett begränsat område som saknar aktuella empiriska studier och vetenskapligt material, 
ett område som nu har blivit en aning mindre begränsat. I Sverige finns visserligen böcker om 
Reiner-affären 1983 och Freivalds-affären 2000 med författare som bland annat Lars Nord – men 
dessa visar mer på hur det sett ut, mer än hur det faktiskt ser ut i ett mediesamhälle i Sverige 
2013. Forskningen som finns är givetvis bra grundstenar att stå på, men den saknar aktualitet. 
Journalisten Anders Pihlblad skrev 2010 boken ”Drevet går” med många exempel på mer aktuella 
mediedrev (Gudrun Schyman, Mona Sahlin, Liza Marklund, Björn Ranelid) men då saknar den 
empirisk grund att stå på. Denna uppsats har både empirisk grund och aktualitet.           

Vi har i studien fått ta del av hur medierna, medvetet eller omedvetet, berättar sig igenom en 
skandal eller ett drev. Det finns tydliga likheter mellan medias berättande och en klassisk 
berättardramaturgi, även om det inte är exakt samma berättarteknik. Detta har varit intressant att 
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undersöka eftersom man kan dra slutsatsen att det som media berättar inte är hela sanningen och 
hela verkligheten. Den bild som läsaren får ta del av är vinklad med olika narrativa redskap och 
med krav från nyhetsvärderingen att uppfylla. Vad händer med alla nyheter som inte blir nyheter, 
är de oviktiga eller passar den bara inte in i medias bild av verkligheten? Vad hände med den mer 
övergripande frågan om mobbning i svenska skolor?  

Det tycks som media, i den drevbevakning som fördes, fokuserade så intensivt Lundsbergs skola 
att man glömde de strukturer i samhället som kan leda till att våld och övergrepp inträffar. En av 
artiklarna som analyserades handlade om Johan Rabaeus som menar på att ”om man sätter ihop 
ett gäng pojkar under sådana förhållanden så är maktstrukturer och förtryck en självklar 
konsekvens”. Han liknar det hela med boken ”Flugornas herre” där en grupp killar hamnar på en 
ö och ska försöka överleva. Frågan är om det är den speciella gruppdynamiken och internatets 
miljö som skapar våldet eller om det är någonting annat. Det är en fråga som medierna helt 
missat, kanske beroende på att en tidning sällan tar upp en fråga som ingen annan tidning tar 
upp, så som bland annat Nord anser. Tänk om det skulle visa sig att det pågår mer misshandel 
och ”pennalism” på kommunala skolor, eller i hemmiljö, än på internatskolor som Lundsbergs 
skola. Tänk om det inte är ett ”Flugornas herre”-mönster, inte exklusivt för internatskolor, utan 
ett större problem – ett samhällsproblem. Ja, då missade medierna det eftersom de var allt för 
upptagna med att vinkla och sälja nyheter fram tills deadline.  

Den slutliga poängen till varför media bevakat och berättat om Lundsbergs skola skulle kunna 
vara en klassisk: att begår människor brott så kommer det ett straff, för att visa på att handlingar 
ger konsekvenser samt att vissa beteenden inte är acceptabla.   

Det skulle vara intressant om kommande forskare skulle ha tid och möjlighet att följa en liknande 
skandal ”hela vägen till slutet”. I skrivandets stund vet vi inte om bevakningen om Lundsbergs 
skola kommer mattas av och helt försvinna efter att rättegången avslutats. Vi vet inte om 
Lundsbergs skola kommer att stängas igen eller förbli öppen. Vi vet inte om det här är ”sagans 
lyckliga slut”, om vi står vid mållinjen, eller om perioden uppsatsen fokuserat på bara är en del i 
kugghjulet. Om upplösningen egentligen inte kommit, utan att det vi sett bara varit en del i den 
stegrande handlingen, för att någonting än värre är att vänta Lundsbergs skola. Det här är kanske 
början på en allt mer intensiv och ohämmad bevakning från journalisternas sida - eller så är det 
faktiskt slut.  
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8. Bilagor 

8.1 Frågemall 

Innehållsanalysens frågor: (Mishler 1986, 1997) 
 Vilken är berättelsens handling? Vilka händelser skildras? 
 Vilka är karaktärerna? Vem är protagonist respektive antagonist? Hur framställs 

karaktärerna? 
 Vilken är berättelsens poäng, det värderande elementet i berättelsen som besvarar frågan: 

Varför berättas denna historia? 
 
Analys av uttrycksmedel (Adelswärd 1997) 

 I vilken ordning berättas händelserna? Hur är berättelsen organiserad, kronologisk eller 
tematisk? 

 Vilket avstånd, perspektiv och vilken röst används i framställningen? 
 Vilken grammatisk form används, tempusformer? 

 
(Johansson 2005: 286) 
 

Övriga (Waldner 2013) 

 Vilken konflikt framställs (konflikt mellan elever, elever och lärare, konflikt mellan skolan 
och politiker, konflikt mellan skolan och ekonomi)? 

 Vilka karaktärer framställs som vinnare respektive förlorare? 

 
Kommentar 
Johanssons källa till innehållsanalysen är Elliot G. Mishlers bok “Research interviewing, context 
and narrative” (1986) och Mishlers kapitel “Modeller för berättelseanalys” i Lars-Christer Hydén 
och Margareta Hydéns bok “Att studera berättelser” (1997). Johanssons källa till analys av 
uttrycksmedel är även den hämtad från “Att studera berättelser”, men från Viveka Adelswärds 
kapitel “Berättelser från älgpassen”. Dessa källor tror jag har tjänat som inspiration till 
Johanssons analysfrågor eftersom analysfrågorna inte återfinns Johanssons källor. Av den 
anledningen har jag valt att använda Johanssons frågemallar till grund för den kvalitativa analys 
med ett par kompletterande frågor från mig själv.  
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8.2 Kodschema 

V = Variabel 
 
V1. Kodar-ID. 
 
V2. Analysenhetens ID.  
 
V3. Datum. 000000 (år-mån-dag) 
 
V4. Tidning. 
 
V.5 Artikeltyp 
01 = Nyhetsartikel 
02 = Ledare 
03 = Krönika/kommentar/debatt 
04 = Insändare 
05 = Reportage 
06 = Notiser 
07 = Puff 
08 = Familje 
09 = Övrigt 
 
V6. Innehåll 
01 = Brott/Olyckor/Rättsprocess 
02 = Politik 
03 = Ekonomi 
04 = Nöje 
05 = Dödsfall 
06 = Egna åsikter 
07 = Annan. Fyll i så fall i. 
 
V7. Placering 
01 = Förstasidan 
02 = Under vinjetten “nyheter” 
03 = Under övrig vinjett 
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8.3 Kodbok 

 
V1. Kodar-ID 
SW = Sanne Waldner 
JL = Johanna Larsson (extern kodare) 
 
V2. ID 
Varje analysenhet får ett ID-nummer. Den första analysenheten får nummer 001, den andra 002, 
den tredje 003 osv. 
 
V3. Datum 
Datumet när analysenheten är publicerad i form av sex siffror med år-mån-dag. 
 
V4. Tidning 
Aftonbladet = A 
Dagens Nyheter = D 
 
V5. Artikeltyp 
Här har vilken typ av artikel analysenheten består av kodats, om det varit en ren nyhetsartikel 
eller andra typer av texter så som ledare, krönika/kommentar, reportage eller notiser. 
 
01. Nyhetsartikel. Artikel som består av brödtext blandat med pratminus och enligt pressetiska 
journalistiska regler bör vara objektiv. Handlar ofta om någonting nytt som hänt i världen. 
 
02. Ledare. Skrivs ofta av chefredaktör eller annan journalist och består av egna åsikter. Finns 
vanligtvis under vinjetten “ledare”. 
 
03. Krönika/kommentar/debatt. Kan vara skriven av en utomstående skribent eller en person 
som i övrigt annars också skriver i tidningen, så som chefredaktör eller journalist. Dessa typer av 
artiklar för ofta fram åsikter och argument i olika frågor, till skillnad från en nyhetsartikel då 
journalisten ska försöka hålla en objektiv ton. I och med att Dagens nyheter har ett större antal 
krönikörer har det varit svårt att ha förkunskapen om vilka som är krönikörer och vilka som inte 
är det. Därför har kodningen skett efter följande princip: Små/korta texter = insändare, längre 
krönikor där det tydligt angivts att det är krönikor (exempelvis med vinjetten “krönika”). 
 
04. Insändare. Människor (läsare) från hela landet får i en insändare möjlighet att tycka och tänka 
i olika frågor genom att skriva en text, lång som kort, med egna åsikter. För att skilja på insändare 
och citat kodades analysenheterna efter följande princip: citat är en text med en mening, 
insändare är en text med mer än en mening. 
 
05. Reportage. Är mer personligt hållen än nyhetsartikeln och får ofta större textutrymme i 
tidningen men är inte lika åsiktsladdade som ledare, krönikor och kommentarer, även om 
journalisten får synas i texten. 
 
06. Notis. Notiser är korta små texter i tidningen, inte mer än ett par meningar, oftast utan 
pratminus. Kan hittas under vinjetten “notiser” eller på nyhetssidorna. 
 
07. Puff. Puff är en kortare text som notisen eller en rubrik, som gör “reklam” och 
uppmärksammar att mer information om ämnet finns på ett annat ställe. Kan finnas på 
förstasidan eller längre in i tidningen, exempelvis att ledaren tipsar om artiklar. 
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08. Familje. Kan vara porträtt vid en persons födelsedag eller annat som finns på familjesidorna, 
oftast under vinjetten “familje”. Kan även vara dödsfall. 
 
09. Övrigt. Fyll i. Här kan texter med fakta, bakgrundsinformation, grafik eller annat som inte 
tillhör de andra kategorierna kodas in. 
 
V6. Innehåll 
Med innehåll menar vi det huvudsakliga innehållet i texten, vad texten handlar om i stort.  
 
01. Brott/olyckor/rättsprocess. Olyckor kan vara händelser där någon eller något blivit utsatt för 
fysisk eller psykisk skada och det till synes inte är någons fel. Brott orsakas däremot medvetet av 
en eller flera individer vilket leder till någon form av rättsprocess. Jag har valt att ”slå ihop” brott, 
olyckor och rättsprocess eftersom även om medier kan gestalta en händelse som ett brott går det 
inte att säga ifall ett brott begåtts innan det kommit en fällande dom. Jag gjorde denna 
ihopslagning eftersom variablerna är snarlika och svåra att skilja åt men trots det täcker in olika 
områden.  
 
02. Politik. Texten ska ha haft ett politiskt innehåll där politiker diskuterar en händelse eller där 
en politisk sakfråga ligger i fokus. Är fokuset på politikern kodas analysenheten som politik. 
 
03. Ekonomi. För att en text ska räknas som en ekonomisk text så ska fokus ligga på ekonomi.  
 
04. Nöje. Artiklar/notiser som inte har allvarligt innehåll. exempelvis om det skrivs någonting 
positivt om Lundsbergs skola som inte har med brott/olyckor/rättsprocess att göra. Exempelvis 
att de vunnit en roddtävling.   
 
05. Dödsfall. När någon har avlidit. Finns under vinjetten “dödsfall” eller “familje”. 
 
06. Egna åsikter. I krönikor, kommentarer, debatter och insändare förekommer egna åsikter som 
är subjektiva. Detta är inte nyheter utan vad enskilda personer anser i olika frågor. 
 
07. Annan. Fyll i. Andra huvudämnen som inte tagits upp innan, exempelvis frågesport. 
 
V7. Placering 
01 = Förstasidan. Förstasidan är den första sidan läsaren ser innan denne öppnar själva tidningen, 
sidan kallas ofta för “ettan” bland branschfolk. På förstasidan presenteras ofta huvudnyheten 
som ska locka folk till att köpa tidningen.  
02 = Vinjetten “nyheter”. I Dagens nyheter finns vinjetten nyheter, jag trodde att det fanns en 
liknande i Aftonbladet, vilket inte visade sig vara fallet. Aftonbladet jobbar mer med vinjetter i stil 
med “Lundsbergsskandalen” och “Skandalen på Lundsberg”, därav att Aftonbladet fått många 
kodningar med planering 03. 
03 = Annan vinjett. Placering som inte är på förstasidan eller under vinjetten ”Nyheter”. 
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8.4 Kvantitativa diagram 

 
Den kvantitativa undersökningen redovisas i cirkeldiagram där man kan se både antal 
analysenheter (övre siffran) och procentandelen (nedre siffran). Genom att presentera 
resultatet i procent har studien fått konkreta, jämförbara, siffror som tydligt visar på vad 
tidningarnas bevakning bestått av. Tabell: Siffrorna i rött visar n-värdet för artikeltyp, 
innehåll och placering i Dagens nyheter eller Aftonbladet 2011, 2012 eller 2013.   
 
 

Kodbara analysenheter 2011 2012 2013 Totalt 

Dagens nyheter  21 25 84 130 

Aftonbladet 25 32 100 157 

Totalt antal    287 

     

Okodbara analysenheter     

Dagens nyheter 0 4 4 8 

Aftonbladet 0 0 2 2 

Totalt antal    10 

     

Summa kodbara och okodbara     

Dagens nyheter 21 29 88 138 

Aftonbladet 25 32 102 159 

Totalt antal    297 

 
 

 

        



 

42 

 

 

 

 



 

43 

 

 

 

 

 


