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”Allt tyder på ett terrordåd”

1

– Stockholmsattentatet 2017 i medier
och opinion
Bengt Johansson och Lars Truedson*

När Rakhmat Akilov mejade ner offer efter offer på
Drottninggatan i Stockholm 7 april 2017 inleddes sannolikt den största svenska mediebevakningen någonsin av en pågående nyhetshändelse. Alla redaktioner
matade på med enormt mycket uppgifter – både korrekta och sådana som i efterhand visade sig felaktiga
– och publiken strömmade till i rekordomfattning.
Medieforskare och statsvetare har nu följt upp
rapporteringen och publikens reaktioner och i denna
bok rapporteras en rad nya studier:
• Uppgifterna om skottlossning i innerstan sänkte
förtroendet för medier.
• Sociala medier betydde relativt lite för att sprida
kunskap om vad som skett på Drottninggatan.
• En experimentstudie visar också att publiken bortser från nyhetsmediers markörer i en krissituation
om att uppgifter de vidarebefordrar är osäkra.
Vad drar redaktionerna för lärdomar? Det svarar de på
i en intervjustudie.
* Bengt Johansson är professor i journalistik och masskommunikation vid
JMG, Göteborgs universitet. Lars Truedson är journalist och föreståndare
för Institutet för Mediestudier. De är redaktörer för denna skrift.
1
Stefan Löfven, Stockholm, 7 april 2017.
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”Attentat på Drottninggatan i Stockholm: ’Flera döda’
och stort antal skadade.” De flesta svenskar vet nog
var de befann sig klockan 14:58 fredagen 7 april 2017.
Då publicerade Aftonbladet de första uppgifterna om
terrordådet som inträffat bara minuter tidigare och
därefter blev Stockholms innerstad sig inte lik. Sedan
tunnelbanan stängts av vandrade långa köer av stockholmare mot sina hem – med blicken mot mobilerna
för att följa nyheterna.
Nyheter om terrorattacker har blivit något som
både mediekonsumenter och nyhetsredaktioner tvingats lära sig hantera. Även om terrorism knappast är ett
nytt fenomen har nyheter om terrorattacker i storstäder runt omkring i världen varit många de senaste decennierna. Listan kan göras lång: New York, Madrid,
London, Paris, Mumbai, Nice, Bryssel, Berlin, Oslo,
Köpenhamn och många fler. Den 7 april lades Stockholm till den listan.
Med attacken på Drottninggatan i Stockholm den 7
april blev terrornyheter inte bara utrikesnyheter för oss
svenskar. Nu slog terrorn till på hemmaplan. Att den
inträffade i ett centrala Stockholm fullt av människor
och på gångavstånd till nyhetsredaktioner gjorde också att nyheten om den kapade lastbilen som körde med
hög fart och mejade ner människor på Drottninggatan
spreds blixtsnabbt.
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Forskare knutna till forskningsprojektet KRISAMS2
vid Göteborgs universitet reagerade också snabbt och
sände redan samma kväll ut en första enkät till Medborgarpanelen, en forskningsinfrastruktur vid LORE/
SOM-institutet med 55 000 respondenter som deltar
i olika vetenskapliga undersökningar. Där ställdes
frågor om hur de fått reda på vad som hänt och hur
de värderade informationen. Detta upprepades sedan
ytterligare två gånger för att följa reaktionerna över
tid. Denna blixtsnabba forskningsinsats är en av flera
grunder för studierna i denna bok.
En stor del av svenska befolkningen visste vad som
hänt redan några minuter efter att attacken ägt rum.
Men det spreds också osäkra och motstridiga uppgifter. Rykten om skottlossning på flera ställen i Stockholm förekom både på traditionella och i sociala medier – något som granskas i bland annat Tomas Odéns
kapitel i denna bok. Många redaktioner sände direkt
med ögonvittnen från Drottninggatan, allt för att ge
en bild av vad som hade hänt.
Det stannade inte där. Rapporteringen gick snabbt
in på jakten efter förövaren, nyheter om människor
som hjälpte varandra, empati med offren och deras
anhöriga. Dessa och många andra historier spreds de
närmaste dygnet efter attacken. När rättegången mot
Rakhmat Akilov startade vintern 2018 blev det också
2

Forskningsprojektet KRISAMS (Kriskommunikation och samhällsförtroende i det multipublika samhället) finansieras av Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap. KRISAMS övergripande syfte är att studera
hur samhällsförtroendet hos olika grupper påverkar kriskommunikationen, och hur kriskommunikationen påverkar förtroendet på kort och lång
sikt. Alla kapitelförfattare förutom Lars Nord är knutna till projektet.
https://jmg.gu.se/forskning/alla_projekt/krisams
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ett skäl att återigen producera en stor mängd nyheter
om attentatet. Stockholmsattentatet blev därmed en
av 2017 och 2018 års stora nyhetshändelser i Sverige.
Studiernas resultat i sammanfattning

En stor diskussion i mediekretsar efter terrordådet
handlade om de felaktiga uppgifterna om skottlossning på olika platser i innerstaden. Redan före klockan
15 skrev en privatperson på Twitter ”Vad händer på
Drottninggatan just nu? Skottlossning?”. Tomas Odén
går i sitt kapitel noggrant igenom hur dessa uppgifter
sedan spreds i texter och så kallade pushnotiser eller
mobilflashar av alla de stora traditionella medierna
(med undantag för Svenska Dagbladet). Stor spridning
fick Dagens Nyheters publicering om skottlossning
vid Fridhemsplan på Kungsholmen, en uppgift som
Expressen och TT senare också uppgav hade bekräftats av polisen. TT kunde dock 45 minuter efter DN:s
publicering dementera och uppge att polis på platsen
säger att det är lugnt.
Odén resonerar om hur dessa publiceringar ska bedömas och föreslår två principer som kan styra publiceringsbesluten. Antingen Sanningskravet – att aldrig
sprida felaktig information eller Försiktighetsprincipen – att det är fel att undanhålla potentiellt livräddande information. Är det bättre vara orolig en stund
i onödan än riskera dödas? Eller är det bättre att medier tar extra minuter för att få osäkra uppgifter bekräftade eller avfärdade? Det finns inget enkelt svar på
hur nyhetsmedier ska förhålla sig till detta dilemma.
Situationer skiljer sig åt. Men det finns uppenbart en
10 | Bengt Johansson och Lars Truedson

kostnad för dem som publicerar uppgifter som senare visar sig felaktiga. Jacob Sohlberg har i sitt kapitel
analyserat hur förtroendet för medier utvecklades över
tid efter terrordådet bland de svarande i Medborgarpanelen. Det framgår tydligt att förtroendet sjönk när
de felaktiga uppgifterna om skottlossning diskuterats.
Sohlberg kan också visa att tappet i medieförtroende kan knytas till diskussionen om felaktigheterna i
nyhetsrapporteringen.
I många av publiceringarna om skottlossning gjorde medierna olika typer av reservationer för att markera att uppgifterna var osäkra. Men fungerar det?
Påverkar det hur publiken tar emot publiceringarna?
Det är en fråga som forskningen tidigare inte alls undersökt men som nu studeras på Institutet för Mediestudiers initiativ i ett experiment av Jacob Sohlberg,
Bengt Johansson och Peter Esaiasson. I ett experiment
slumpas tre nyheter om en knivattack vid Riksdagshuset till deltagarna i Medborgarpanelen. En där
nyheten presenteras som ett faktum, en där det talas
om ”uppgifter om” knivattack och den ”uppges ha”
inträffat och en där det talas om ”obekräftade uppgifter” om knivattack. Resultatet är intressant. En svag
osäkerhetsmarkör (”uppgifter om”, ”uppges ha”) gör
i praktiken ingen skillnad för hur publiken uppfattar
tillförlitligheten. Först när det uttryckligen talas om
”obekräftade uppgifter” påverkas publiken. Men när
nyheten ramas in i en kriskontext gör människor ingen
skillnad alls på nyheters tillförlitlighet, oavsett om de
omgärdas av osäkerhetsmarkörer eller inte. Tänkvärt
– inte minst eftersom de mjuka osäkerhetsmarkörerna
framstår som betydligt vanligare än de hårda i medier
”Allt tyder på ett terrordåd” | 11

i dag. Ansvaret vilar alltså tungt på journalisterna att
avväga vad som ska publiceras.
I Emil Östlunds kapitel intervjuas ansvariga för nyhetsrapporteringen på en rad av landets stora nyhetsredaktioner. Dagens Nyheter har minutiöst studerat
underlaget för sin pushnotis om skottlossningen vid
Fridhemsplan i efterhand och ångrar att den skickades. Sådana mobilflashar får enligt redaktionschefen
Caspar Opitz en för definitiv karaktär. Det är lättare
att i ett livetextflöde eller en sändning nyansera uppgifternas osäkra karaktär och betona att det rör sig om
obekräftade uppgifter. De flesta medier citerade under
fredagseftermiddagen varandra och kom därför att
sprida varandras felaktigheter. Många bedömer att de
skulle göra likadant igen, men Aftonbladets Michael
Poromaa drar motsatt slutsats:
– Vi har insett att vi ska gå på våra egna uppgifter när det
är så här allvarliga grejer så det inte blir det här att om en
har fel så flashar tio på det och då är det tio som har fel.

I intervjuerna finns det intressanta resonemang om
hur nyhetsmedierna har ställt om sin verksamhet de
senaste åren för att möta den enorma efterfrågan på
snabb information i stora nyhetslägen – men också om
de särskilda svårigheter som snabbheten innebär.
Marina Ghersetti beskriver i sitt kapitel resultat från
den så snabbt utsända enkäten om hur svenskarna fick
reda på vad som skett på Drottninggatan. Där framgår bland annat att drygt hälften fick kännedom om
terrordådet via nyhetsmedier och knappt hälften via
personliga kontakter (där då meddelanden i sociala
12 | Bengt Johansson och Lars Truedson

medier från privatpersoner räknades in). Den enskilt
största källan var enskilda personer (29 procent) följt
av radio (18 procent), nyhetsapp/flashnotis (15 procent), nyhetsmedium på internet (14 procent) och sociala medier (11 procent). Det är slående hur pass liten
betydelse sociala medier hade, bara var tionde person
fick alltså reda på dådet den vägen.
Tillsammans med Bengt Johansson analyserar Marina Ghersetti i ett annat kapitel hur allmänheten och
journalister ser på de etiska frågor som väcktes under
terrorrapporteringen. Generellt var båda grupperna
positiva till besluten. Men intressant nog var med
borgarna mer positiva än journalisterna till att namn
publicerades, både när det gäller förövaren och offren.
Detta skiljer sig i förhållande till liknande studier i
början av 2000-talet. En möjlig förklaring är att det i
dag i sociala medier och nya typer av nätbaserade medier publiceras namn och detaljer som nyhetsmedier
ofta avstår från. Vi har med andra ord i dag en annorlunda förväntan på vilka namn som ska nämnas.
Lars Nord har undersökt skillnader och likheter i
hur fyra tidningar (Aftonbladet, Expressen, Dagens
Nyheter och Svenska Dagbladet) skildrat fyra terrordåd, nämligen attackerna i Paris i januari respektive
november 2015, i Köpenhamn 2015 och i Stockholm
2017. En stor skillnad är självklart att Stockholmsdådet inte är en utrikesnyhet, utan kommer nära på ett
annat sätt. Det gör exempelvis att spekulationer om
framtida dåd i Sverige får en undanskymd roll jämfört
med framförallt efter Köpenhamnsdåden. De svenska
medierna skiljde sig i liten utsträckning åt vad gäller
användningen av osäkra uppgifter. Forskarnas anta”Allt tyder på ett terrordåd” | 13

gande om att kvällstidningarnas rapportering skulle
vara mer alarmistisk bekräftas heller inte. Kanske
hänger detta samman med att kvällstidningarna på
nätet har övertagit etermediernas och morgontidningarnas tidigare roll att vara det medium som först berättar om händelsenyheter. I dag ligger alla medier sida
vid sida i strävan att rapportera snabbast.
Orla Vigsø avviker i sitt kapitel från fokus på medier
och gör en retorisk analys av politiska ledares tal direkt efter terrordåd i Europa. Han noterar att talen vid
en omedelbar betraktelse förefaller väldigt olika och
präglade av de olika ländernas skilda traditioner – mer
emotionell fransk retorik, mer återhållsam brittisk
exempelvis. Men vid en mer systematisk analys hittar
han stora likheter – talen måste fylla vissa funktioner,
motsvara vissa stämningslägen och informations
behov hos medborgarna. Det gör dem i grunden ändå
lika. Stefan Löfvens tal 7 april 2017, några timmar
efter attacken, är inget undantag. Vigsø konstaterar
att det ligger närmare en brittisk än en fransk retorisk
tradition men skiljer ut sig från övriga genom att ha
en ovanligt stark appell direkt till medborgarna, en
vädjan till gemensamhetskänslan som förenar oss över
de politiska motsättningarna: ”Ta hand om varandra.
Tillsammans ska vi ta hand om Sverige”.
Kriskommunikation och
det journalistiska uppdraget

Terrorattentat är stora nyheter. Det är inget unikt för
händelserna på Drottninggatan utan något som vi ser så
fort en bomb briserar, en lastbil plöjer genom folkmas14 | Bengt Johansson och Lars Truedson

sor eller när skjutvapen riktas mot en konsertpublik.
Forskare har också påpekat att det finns en symbios
mellan terrorism och nyhetslogiken. Terrorister använder medvetet journalistiska koder såsom drama, våld
och överraskning för att skapa så stor medieuppmärksamhet som möjligt kring händelsen. För även om risken att förolyckas i ett terrorattentat är försvinnande liten skapar terror rädsla och oro, vilket är precis det som
förövarna vill uppnå (Huddy m fl., 2003; Nacos, 2016).
Terrorattacker och andra kriser aktualiserar frågor
om krisberedskap och krishantering. En central aspekt
av krishanteringen är kommunikation och efter en
terrorattack förs det alltid diskussioner om kvaliteten
på den information som spreds, inte minst via medierna. Var bevakningen saklig eller spekulativ? Begicks
det pressetiska övertramp i samband med nyhetsrapporteringen? I dagens medielandskap ställs också frågan om de traditionella mediernas ställning gentemot
sociala medier när kriskommunikationen utvärderas.
Var letar människor information om vad som hänt? Är
det via de traditionella nyhetskanalerna eller vänder
man sig någon annanstans?
Kriskommunikation kan givetvis utvärderas på olika sätt. Inom forskningen om kriser görs det vanligtvis
med organisationer som utgångspunkt och fokus lig
ger ofta på enskilda organisationers förtroendekriser.
Detta eftersom starka rötter finns i PR-, organisationsoch managementforskning där forskningsproblemet
ofta handlar om hur organisationer på bästa sätt kan
kommunicera för att förbättra och underhålla sin image och sitt anseende hos allmänheten och andra intressenter (Odén m fl., 2016).
”Allt tyder på ett terrordåd” | 15

Under samhällskriser, som ett terrorattentat, är det
i första hand inte organisationers anseende som står
i centrum utan medborgarnas möjlighet att klara av
en krissituation. Här handlar kriskommunikationens
kvalitet om på vilket sätt kommunikationen bidrar till
det. Kriskommunikation ur ett medborgarperspektiv
innebär för det första att allmänhetens kommunikationsintressen och -behov i samband med kriser sätts
i centrum istället för organisationernas intressen. Den
intressanta frågan är då om journalistiken bidrog till
att ge människor relevant, tillförlitlig och begriplig
information om vad som skedde i Stockholm för att
hantera situationen.
För det andra måste också kriskommunikationens
demokrati- och maktaspekter uppmärksammas i synnerhet vad gäller förtroende, granskning och ansvarsutkrävande. Med andra ord måste ansvarsförhållanden kommuniceras och granskas så att medborgarna
kan bedöma agerandet och utkräva ansvar av beslutsfattare som varit inblandade i hanteringen av krisen.
Bidrog journalistiken till det?
För det tredje handlar det om att kommunikationens betydelse för samhällets långsiktiga resiliens, dvs
förmåga till återhämtning och att motstå störningar,
vid samhällskriser betonas. Medborgare behöver inte
bara få information för att överleva och utkräva ansvar. Det finns fler funktioner för kriskommunikationen. Människor måste få kommunikativa möjligheter
och stöd att bearbeta upplevelser i samband med krisen. Det första handlar om att de drabbades erfarenheter erkänns och synliggörs samt att de berörda ges
en röst i den offentliga kommunikationen om krisen.
16 | Bengt Johansson och Lars Truedson

Det sistnämnda handlar exempelvis om att ansvariga
beslutsfattare (t ex politiska ledare) utövar ett tydligt
symboliskt ledarskap och visar empati med de drabbade, inger hopp och förtroende samt stärker den sociala
sammanhållningen (Odén m fl., 2016).
Journalistiken har en central roll för alla de tre
ovan nämnda funktionerna. Nyhetsmedierna sprider snabbt information om vad som har hänt och
ger därmed allmänheten möjlighet att agera för att
sätta sig i säkerhet. Men som vi visar i flera av kapitlen i denna bok finns det uppenbara svårigheter med
informationsförmedlingen under en terrorattack som
den i Stockholm. Detta eftersom det som kanske mest
utmärker kriskommunikation är just brådskan och
osäkerheten. Informationsbehovet är stort, men samtidigt är den information som finns tillgänglig osäker.
Nyhetsmediernas dilemma är avvägningen mellan att
vilja sprida nyheter så fort som möjligt mot att hinna
få uppgifterna bekräftade, vilket bland annat Odén
diskuterar i sitt kapitel i denna bok.
När den mest akuta fasen av en kris är över tar granskningen vid och även här har nyhetsmedierna en central
funktion. Dels som granskare av hur kriskommunikationen fungerat, med strålkastarljuset riktat både mot
medierna själva och mot myndigheter. Dels som vidare
förmedlare av den granskning som myndigheter gjort
av den egna eller av andra myndigheters krishantering.
Flera kapitel i boken tar också upp denna aspekt, särskilt ifråga om hur medierna skötte sig.
För journalistiken är de två ovan nämnda funktionerna välkända. Att informera och granska är journalistiska ideal som både brukar finnas med i teoretiska
”Allt tyder på ett terrordåd” | 17

resonemang kring journalistikens samhällsuppgift
och i diskussioner bland journalister själva. Den tredje
funktionen är kanske inte lika självklar i de journalistiska högtidstalen, men i praktisk journalistik är den
vanlig. Det gäller särskilt i senare skeden av krisen, när
faran inte längre är akut. Journalistiken kan ge röst åt
de drabbade, visa hur människor uttrycker empati och
håller samman i tider av kris. Politiska ledares tal och
den rapportering som sker kring dessa är också exempel på hur journalistiken ger medborgare möjlighet
att bearbeta en kris och hjälpa till att återgå till någon
form av normalitet igen. I boken ligger inte så stort fokus på denna aspekt, men som bland annat Lars Nord
nämner i sitt kapitel fanns det gott om journalistik som
fyllde denna funktion, inte minst i skildringar av hur
stockholmarna agerade efter attentatet. Analyserna av
ledares politiska tal som Orla Vigsø utför i sitt kapitel
visar också att det finns fler aspekter av kriskommunikation och krisjournalistik än att sprida snabb information om vad som skett och granska de ansvariga.
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”Skottlossning vid
Fridhemsplan”
Mediernas hantering av rykten
under Stockholmsattentatet
Tomas Odén*

Fredagen den 7 april, några minuter före klockan 15,
svängde en lastbil in på Drottninggatan i centrala
Stockholm. Lastbilen, som tillhörde Spendrupsbryggeriet, hade stulits en liten stund tidigare, och de närmaste minuterna skulle den användas som vapen i ett
terrorattentat mot intet ont anande personer på en av
Stockholms mest besökta shoppinggator. Färden slutade då föraren kraschade in lastbilen i entrén till ett
Åhlénsvaruhus. Fem personer dödades vid attacken,
och utöver dessa var det många som ådrog sig fysiska
och psykiska skador. Vid 20-tiden samma kväll greps
den uzbekiske medborgaren Rakhmat Akilov misstänkt för att ha utfört attacken, något som han senare
också erkänt.
Alla de stora medierna kom snabbt igång med direkt
rapportering om händelserna på Drottninggatan, om
dödade och skadade människor, om räddningsarbetet
* Tomas Odén är docent vid Institutionen för journalistik, medier och
kommunikation (JMG) vid Göteborgs universitet.
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och om polisinsatsen. Men mycket snabbt började de
också publicera uppgifter om skottlossning på flera
platser i centrala Stockholm och dess närmaste omgivningar. Dessa uppgifter, som spreds i de stora nyhetsmediernas olika kanaler, skulle senare i samtliga fall
visa sig vara felaktiga.
I många fall var uppgifterna i nyhetsmedierna försedda med reservationer av typen ”enligt uppgift till …”
eller ”det kommer uppgifter om …”, men det förekom
också påståenden om att uppgiften var bekräftad, och
därmed kunde betraktas som trovärdig.
Inte orimligt med fler terrorhandlingar

I den uppskruvade stämningen som råder i en miljö
med skadade människor, uniformerade poliser, utryckningsfordon och andra aktörer som ska ta hand
om en kaotisk situation, är det lätt hänt att människor
tolkar oväntade smällar och andra ljud som skottlossning (jfr Anderson, 1983). Det är heller inte ovanligt
att terrordåd består av flera sammanlänkade händelser. Exempelvis bestod Anders Behring Breiviks attentat i Norge 2011 både av ett bombdåd i centrala Oslo
och av en omfattande massaker på ön Utøya ett par
timmar senare. Terrordådet i Paris i november 2015
bestod av tre bomber nära Stade de France, en gisslantagning i konsertlokalen Bataclan och dessutom skottlossningar på flera platser i centrala Paris, och dådet
i Köpenhamn i februari 2015 bestod av skottlossning
dels mot ett möte i ett kulturhus, dels i anslutning till
Köpenhamns synagoga.
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Men det är inte något entydigt mönster. Varken lastbilsattacken i Nice i juli 2016 eller den i Berlin i december samma år åtföljdes av skottlossning eller andra terrorhandlingar. Det tidigare terrordådet i Stockholm, i
december 2010, tycks däremot ha varit tänkt att bestå
av två bombsprängningar: dels sprängning av gasoltuber i en bil på Olof Palmes gata, som aldrig utfördes, dels den genomförda självmordssprängningen på
Bryggargatan, nära Drottninggatan.
Att lastbilsdådet på Drottninggatan i april 2017
skulle åtföljas av andra terrorhandlingar – exempelvis
skottlossningar – var alltså, mot bakgrund av tidigare
erfarenheter, inte självklart, men heller inte orimligt.
Flera sammankopplade våldshandlingar skulle också
vara i enlighet med teorin att intentionen för en starkt
motiverad terrorist vanligen är att orsaka så mycket
förödelse och död som möjligt. Enligt terroristforskaren Bruce Hoffman (1995) gäller detta särskilt om attentaten är religiöst eller pseudoreligiöst motiverade.
Det skulle också ligga i linje med teorier om att
våldsdåden för dagens terrorister bara är en del av
dådet, och informationsspridningen en annan, i princip lika viktig del. Den amerikanska journalisten och
medieforskaren Brigitte Nacos (2016) har påpekat att
det enligt vedertagen medielogik blir mer nyhetsrapportering ju mer spektakulärt och dödligt själva våldsdådet är, vilket innebär att det ligger i terroristens intresse att maximera antalet offer.
För terroristen – eller terroristerna om de var flera
– kunde det alltså finnas skäl att kombinera lastbils
attacken på Drottninggatan med andra aktioner, exempelvis skottlossning, på någon annan plats i Stockholm.
22 | Tomas Odén

Det skulle vara riskabelt, men samtidigt ett sätt att utvidga dådet och sprida ännu mera skräck och förödelse.
Om sådan skottlossning äger rum är det en självklar
uppgift för nyhetsmedierna att rapportera, både för
att informera om vad som händer, och för att varna
människor och ge dem möjlighet att sätta sig i säkerhet
(Odén m fl., 2016). Särskilt i den sistnämnda funktionen kan mediernas så kallade pushnotiser vara effektiva, men också den snabba realtidsrapporteringen i
nätupplagor och livesändningar.
Det som är styrkan med dessa publiceringsformer
är snabbheten – att få ut ett kort budskap kan gå på
minuten, vilket ställer stora krav på snabbhet i källkritik och faktakontroll. Det ställer också krav på
impulskontroll hos den publiceringsansvarige, eftersom uppgifter om våld av det här slaget passar väl in
i nyhetsmediernas kriterier för nyhetsbedömning, och
har vad som brukar kallas för högt läsvärde.
Det analyserade materialet

Att i efterhand få fram en fullständig bild av alla de
meddelanden som skickades ut som pushnotiser, pub
licerades på Twitter eller kom upp i flödet på mediernas nätupplagor stöter på en del svårigheter. Mycket av
materialet har visserligen sparats och gjorts åtkomligt,
men samtidigt har en hel del tagits bort från de digitala
arkiven, eftersom informationen visat sig felaktig eller
föråldrad.
Analysen här nedan är därför baserad på ett utsnitt
av allt det som nyhetsmedierna rapporterade om timmarna närmast efter dådet. Det som analyserats är
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dels TT:s rapportering under fredagseftermiddagen,
dels material som samlats in som elektroniska kopior
av det skrivna materialet i nätupplagorna av Dagens
Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet, Expressen,
Sveriges Radio och SVT Nyheter. Kopiorna har gjorts
under dagen för attentatet, dels som skärmdumpar
på Institutionen för journalistik, medier och kommu
nikation (JMG) vid Göteborgs universitet klockan
16.00 och 17.00, dels av Internet Archive som lagrat
kopior av webbsidorna vid olika tidpunkter för olika
nyhetsmedier.
Dessutom har information hämtats från de sammanställningar som nyhetsmedierna själva gjorde dagarna
närmast efter dådet, samt från meddelanden om dådet
som spreds på Twitter. Jämförelser har också gjorts
med en sammanställning i Mediepodden, avsnitt 34.
”Enligt obekräftade uppgifter”

En startpunkt för den breda nyhetsrapporteringen
om terrordådet kan sättas till klockan 14.58, då den
första informationen om lastbilen som några minuter
tidigare kört in i Åhlénsvaruhuset på Drottninggatan
gick ut i Aftonbladets nätupplaga. Samtidigt spreds
twittermeddelanden, bland annat från en privatperson
som blev vittne till händelsen: ”En lastbil körde just
över människor på drottninggatan i sthlm. Såg det från
fönstret.”
Fem minuter senare kom en så kallad nyhetsflash från
TT, med rubriken ”Fordon i folkmassa”. Nyheten bestod av en enda kort mening: ”Ett fordon har kört in i en
folkmassa i centrala Stockholm, uppger Aftonbladet.”
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Det första TT-telegrammet hade alltså en hänvisning till Aftonbladet och varken det eller Aftonbladets
inledande rapportering hade uppgifter om skottlossning. Det hade däremot ett twittermeddelande från en
privatperson som postats klockan 14.59, och som i sin
helhet löd: ”Vad händer på Drottninggatan just nu?
Skottlossning?” Det följdes den följande halvtimmen av
flera meddelanden från andra twittrare med frågor respektive påståenden om skottlossning på Kungsgatan, i
tunnelbanan och på andra platser i Stockholms city.
I nyhetsmedierna fanns en tidig uppgift om skottlossning i realtidsrapporteringen om dådet i Expressens nätupplaga. Där noterades kl 15.36 att det förekommit uppgifter om skottlossning vid Åhléns, men
att uppgifterna om detta inte var bekräftade. SVT
Nyheter spred också uppgiften om eventuell skott
lossning vid Åhléns. Under rubriken ”Fordon in på
gågata: Detta vet vi” fanns ett stycke ned i texten följande lite svårtolkade information: ”Polisen bekräftar
att ’det har förekommit uppgifter om skottlossning i
närheten av Åhléns centralt’ står det på polisens hemsida.” Enligt uppgift i det egna nyhetsflödet var texten
uppdaterad kl 16.14.
Vid det laget var det annars uppgifter om skottlossning vid Fridhemsplan någon kilometer väster om
Drottninggatan som stod i fokus. En tidig uppgift om
detta fanns i en tweet som kom från Dagens Nyheter
klockan 15.37, och som löd: ”JUST NU: Skottlossning
vid Fridhemsplan i Stockholm, enligt källor till DN”.
Uppgiften spreds också som pushnotis och i Dagens
Nyheters nätupplaga. Att just den uppgiften fick starkare fäste i nyhetsmedierna än den om skottlossning
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på Drottninggatan kan bero på att informationen
plockades upp och spreds vidare av TT, som klockan
15.39 sände ut ett telegram med rubriken ”Folkmassa:
eventuell skottlossning” följd av den enda raden: ”Enligt obekräftade uppgifter till Dagens Nyheter ska det
ha skett en skottlossning vid Fridhemsplan.”
Med hänvisning till Dagens Nyheter fortplantade
sig uppgiften om skottlossning vid Fridhemsplan i andra stora nyhetsmedier. Klockan 15.43, hade Expressen samma uppgift i sin rapportering: ”Skottlossning
har inträffat vid Fridhemsplan, uppger en källa för Expressen”, och vid 16-tiden fanns informationen i topp
på Aftonbladets nätupplaga under rubriken: ”JUST
NU: Uppgifter om skottlossning”. Några minuter efter
klockan 16 återkom uppgiften i Expressen, i en sammanfattande text över realtidsrapporteringen, med
orden ”Skottlossning är bekräftad vid Fridhemsplan”.
Samma uppgift fanns i ett TT-telegram kl 16.12: ”Enligt uppgifter till Dagens Nyheter har skott avlossats
även vid Fridhemsplan, uppgifter som senare bekräftats av polisen.” Sveriges Television hade också information om saken i sin direktsändning, där programledaren och en reporter upprepade gånger nämnde
uppgifterna om skottlossning vid Fridhemsplan.
Under eftermiddagen förekom också uppgifter om
oroväckande händelser på andra platser i Stockholm.
Bland annat spreds information om skottlossning
vid gallerian Mall of Scandinavia, där man fattade
beslut om stängning av gallerian, och om att oroliga
människor rusade ut från Stockholms central, där det
enligt TT:s reporter på plats rådde stor förvirring och
kaos. Dessa uppgifter tycks dock ha fått något mindre
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spridning än den om skottlossning vid Fridhemsplan,
och efter kl 16.30 avtog även den informationen sedan
TT gått ut med ett telegram med lydelsen: ”Polisen
uppger att läget är lugnt i området vid Fridhemsplan.
Tidigare uppgifter från polisen om en skottlossning
dementeras. Polis på plats vid Fridhemsplan säger till
TT att det inte finns några tecken på att det har förekommit skottlossning där.”
Sammanfattningsvis kan noteras att nästan alla de
stora nyhetsredaktionerna vid något tillfälle spred
uppgifter om skottlossning och att uppgiften i de flesta
fallen, men inte alltid, var försedd med ett förbehåll
som signalerade att den var osäker. Ett undantag utgörs av Svenska Dagbladet som inte tycks ha publicerat några sådana uppgifter alls. Orsaken till detta står
troligen att finna i tidningens syn på sin egen roll, där
man tonat ner uppgiften som förmedlare av snabb information, och i stället betonat uppgiften att ha rätt (se
Östlunds kapitel i denna bok).
Utgivare och debattörer
om de felaktiga uppgifterna

Flera utgivare har i efterhand kommenterat att deras
nyhetsmedier spridit de, som det skulle visa sig, felaktiga uppgifterna om skottlossning. Dagens Nyheters chefredaktör Peter Wolodarski (2017) försvarar
publiceringen av uppgifterna om skottlossning med
att tidningen ”fick information från flera personer som
vi visste var trovärdiga”, och att alternativet – att inte
publicera hade kunnat leda till en lika problematisk situation: ”… om det hade varit skottlossning och vi inte
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hade rapporterat om den, då hade vi suttit i en annan
diskussion kring att vi undanhållit information som
var väsentlig”.
Aftonbladets publisher Sofia Olsson Olsén, som befann sig utomlands under terrorattentatet, kommenterade sin redaktions agerande i ett mejl till redaktionen på morgonen den 8 april, återgivet i Aftonbladet
Inifrån några veckor senare: ”Imponerad av kylan och
närvaron att inte publicera felaktiga och ännu ej bekräftade uppgifter”. I artikeln beskrivs Aftonbladets
första publicering om skottlossning i liverapporteringen klockan 15.24, då en polis refererades: ”Backa! Det
är en gärningsman som skjuter där uppe”, samtidigt
som Aftonbladets reporter kommenterade att det inte
hördes skottljud. Hon nämner också att uppgifter om
skottlossning återkom fyra gånger till, i samtliga fall
med budskapet att skottlossningen inte bekräftats.
Expressens chefredaktör Thomas Mattsson (2017)
kommenterade mediernas publiceringar i sin blogg
den 9 april, där han menade att polis, räddningstjänst
och nyhetsmedier gjort ett bra jobb. Däremot är han
starkt kritisk till informationsspridningen på sociala
medier: ”Den kritik som kan – och bör – formuleras
redan nu handlar om sociala medier. Om hur användare utan eftertanke sprider exempelvis bilder på skadade och döda och på ett hänsynslöst sätt utnyttjar det
stora nyhetsintresse som finns.”
Mattsson kommenterar också nyhetsmediernas uppgifter om skottlossning: ”Naturligtvis måste Dagens
Nyheter, och vi som följde efter, redovisa att det utreddes ett eventuellt skottdrama på Fridhemsplan. Under
pågående publicering är mycket oklart och det kan bli
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fel och missförstånd, men att inte redovisa något sådant
vore ansvarslöst.”
Sveriges Televisions programdirektör Jan Helin me
nade i ett yttrande till Granskningsnämnden för radio
och TV att det inte alltid är ett alternativ att avstå från
att rapportera även om uppgifterna kan vara osäkra. ”… det vore att lämna ryktesstormen på internet
okommenterad eller eventuellt undanhålla information från publiken som kan visa sig vara oerhört viktig
– i vissa fall för människors säkerhet.” (Helin, 2018).
Både Helin och Mattsson vänder alltså den kritiska blicken mot sociala medier, men det har heller inte
saknats kritiker av de stora nyhetsmediernas publiceringar. En del av kritiken har kommit från medie
debattörer, och har framförts i debattartiklar och på
bloggar om medier och journalistik. Dessutom har
Granskningsnämnden för radio och tv granskat – och
fällt – SVT:s direktsända rapportering.
Granskningsnämnden fällde programmet för att
det, enligt nämnden, i vissa uppgifter om skottlossning
stred mot kravet på saklighet. I och för sig menar nämnden att det ”… måste vara möjligt för SVT att förmedla
uppgifter som inte kunnat verifieras, förutsatt att detta görs tydligt för publiken”. Men det förekom också
påståenden i sändningen att polisen hade bekräftat
skottlossning, trots att redaktionen bara ”fått bekräftat att polisen agerat på larm om skottlossning”. Med
hänsyn till allvaret i uppgifterna strider sändningen i
detta avseende mot kravet på saklighet, menar nämnden (Granskningsnämnden för radio och tv, 2018).
Granskningsnämndens fällning kom i mars 2018,
men redan några dagar efter dådet uttalade några
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mediedebattörer kritik mot nyhetsmediernas rapportering. En som var tidigt ute med en visserligen måttfull men ändå tydlig kritik var journalisten och debattören Jack Werner (2017) som i ett debattinlägg tre
dagar efter attacken skrev: ”Under fredagseftermiddagen rådde i delar av Stockholm panik, och den fick
näring av rykten om skottlossningar. Inga bortförklaringar om att man faktiskt haft brasklappar med ord
som ’uppgifter’, ’obekräftat’ eller ’enligt X’ förändrar
det faktum att en människa som vid fyratiden i fredags
befann sig vid Fridhemsplan måste känt sig otryggare,
räddare och mer osäker på grund av mediernas rapportering, och inte tvärtom.”
Mera entydigt kritisk var journalisten och bloggaren Emanuel Karlsten i en krönika på nyhetssajten
Breakit. Han menar att journalistens roll i det nya informationssamhället kan begränsas till en enda uppgift: att vara korrekt, och att de stora nyhetsmedierna
i övrigt överskattar sin egen betydelse för den initiala
nyhetsförmedlingen. Slutsatsen drar han utifrån resultaten i en undersökning gjord av Mediepodden.se, där
man filtrerat fram de tweets som delades mest frekvent
timmen närmast efter terrordådet. ”Kvar blir då tweets
som är rena händelsenyheter från ögonvittnen, mediekritik, aktsamhet, hyllningar till polisen och myndighetsinformation – från myndigheterna själva (…) inga
journalistiska medier var i närheten av toppen.”
Två svårförenliga principer

Argumentationen från mediernas företrädare, och
från dem som intagit rollen som kritiker, förs alltså
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med två utgångspunkter som var för sig är alldeles
rimliga, men som samtidigt i vissa fall kan vara mycket
svåra att förena:
• Sanningskravet: det kan inte vara rätt att sprida
felaktig information.
• Försiktighetsprincipen: det är fel att undanhålla
information som kan utgöra skillnaden mellan liv
och död.
Sanningskravet är det som lyfts fram av Granskningsnämnden och av mediekritiker, som Werner och Karlsten. I princip ansluter sig mediernas egna företrädare
också till kravet, med reservationen att det finns situationer då det är svårt att veta vad som är sant. Är situationen tillräckligt akut kan man, menar dessa, tvingas
att betona försiktighetsprincipen, tills man vet bättre.
Vid en bedömning av nyhetsmediernas agerande vid
attentatet i Stockholm bör man till att börja med slå
fast att åtminstone inget av de här analyserade nyhetsmedierna hävdade utifrån egna observationer att det
verkligen pågick skottlossning. Inget nyhetsmedium
tycks alltså ha farit med uppenbar osanning i meningen att det självt fabricerat en lögn om att någon skjutit
omkring sig i Stockholm vid den aktuella tidpunkten.
Uppgiften att någon bekräftat skottlossning är inte
riktigt detsamma, även om det också kan uppfattas
som att nyhetsmediet går i god för informationen.
De uppgifter som däremot spreds av flera nyhets
medier – i praktiken de flesta – handlade om att de
nåtts av information om att det pågick skottlossning.
I princip var publiceringen sann – man hade nåtts av
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information om skottlossning, men spridningen kan
ändå kritiseras eftersom uppgifterna i efterhand visade sig felaktiga – medierna hade alltså brustit i käll
kritik och faktakontroll. De hade därmed, med Werners resonemang, bidragit till att sprida oro i onödan.
Frågan om publicering kan reduceras till en bedömning om det, utifrån en försiktighetsprincip, var rimligt att sprida informationen ändå. Argumentationen
för detta kan i sin tur reduceras till att det är bättre
att vara orolig en stund i onödan på grund av felaktig
information, än att bli skjuten på grund av att man visste för lite. Men frågan kvarstår: är det mediernas sak
att sprida information på basis av osäkra uppgifter?
Karlstens argumentation går ut på att publiceringarna var onödiga, eftersom en omfattande information
om dådet spreds i andra medieslag – det han lyfter fram
är Twitter. De traditionella nyhetsmedierna är, menar
han, inte längre de informationscentraler de varit tidigare, och i en sådan ny informationsordning kan medierna koncentrera sig på att lägga fast vad som är sant.
Ett problem med det resonemanget är att upprepade
undersökningar visat att en mycket stor del av allmänheten använder sig av nyhetsmedier som sin viktigaste
informationskälla i samband med kriser (Odén m fl.,
2016). Det finns visserligen en liten grupp, mest unga
män, som huvudsakligen använder andra källor, men
gruppen är fortfarande liten. Terrordådet i Stockholm
avviker inte från mönstret, något som närmare analyseras i Ghersettis kapitel i denna bok.
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Om det kommer att se likadant ut i framtiden beror
dels på utvecklingen för förstahandskällornas – exempelvis polisens – informationssystem, dels på hur
nyhetsmedierna möter utvecklingen i relation till sina
konsumenter. I den senare delen kan en avgörande fråga
vara vilka personer mediet uppfattar att det rapporterar för. Det finns studier som kan tolkas som att medier,
medvetet eller omedvetet, gör kalkyler om i vilken grad
den egna publiken är berörd, och som visar att rapporteringen om hot och faror på långt avstånd ser annorlunda ut än den om hot som är nära inpå (Andersson
Odén m fl., 2008, Jarlbro, 2004, Moeller, 1999).
Om mediet i huvudsak betraktar sig som förmedlare
av information till en allmänhet som inte är direkt berörd så skulle det, med ett sådant resonemang, kunna
komma undan med en del misstag. Visserligen minskar
då också kravet på snabbhet, vilket borde leda till bättre kontroll av faktauppgifter, men om det slinker igenom något misstag bör skadan vara relativt begränsad.
Om nyhetsmediet å andra sidan uppfattar sig som
en del i informationsspridningen till människor som
är direkt berörda av händelsen blir både snabbhet och
tillförlitlighet utomordentligt viktiga egenskaper. I
fallet med terrordådet i Stockholm är detta en högst
relevant aspekt – det var ett avsevärt antal av nyhetsmediernas konsumenter som befann sig i de direkt berörda delarna av Stockholm, om man förutom Drottninggatan inkluderar alla de platser som nämndes i
samband med uppgifter om skottlossning och andra
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hot. Om medierna bedömer att de har en sådan utsatt publik, och de inte kan lösa uppgiften med käll
kontroll tillräckligt snabbt får de göra sitt yttersta,
och sedan hoppas på konsumenternas förståelse för
att tillgången på information kan vara som minst när
behovet av kunskap är som störst.
Några punkter för bedömning av publicering
av felaktiga uppgifter

En sak som inte kunnat mätas den här gången är vad
som hade hänt med medieförtroendet i Wolodarskis
tankeexperiment, att det verkligen hade förekommit
skottlossning, och nyhetsmedierna hade nåtts av uppgifter om saken som de inte vidarebefordrat. Vad som
däremot har mätts upp är att rapporteringen om skottlossning hade en viss negativ påverkan på förtroendet
för nyhetsmedierna, vilket analyseras på annan plats i
denna bok (se Sohlbergs kapitel).
Sedan tidigare finns emellertid också en svensk studie som visar att konsumenterna i vissa fall kan ha
förståelse för överdrivet alarmistisk rapportering. Studien gjordes i anslutning till en orkanvarning 2013, där
SMHI trott att en mycket större del av landet skulle
drabbas än vad som verkligen blev fallet. Trots att medierna spred informationen uppstod inget ökat missnöje hos konsumenterna i de regioner som jagades upp
i onödan (Spaak, 2015).
Det är inte omöjligt att konsumenterna, lika väl som
de accepterar en osäkerhet i meteorologernas varningar,
kan gå med på att medierna i vissa fall, som i samband
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med Stockholmsattentatet, sprider upplysningar som
i efterhand visar sig vara felaktiga. Förutsättningen är
att medierna med sina verktyg för källkritik och fakta
kontroll gör vad de kan för att undvika sådan felaktig
informationsspridning, och att de inte sprider information som i sig ger upphov till skada – exempelvis orsakar farliga paniksituationer. Om de klarat dessa grundläggande kriterier skulle man kunna använda följande
tre punkter för att bedöma publiceringens rimlighet:
Att nyhetsmediet …
• på goda grunder bedömt att faran för allvarliga
händelser verkligen varit överhängande,
• så snabbt som möjligt dragit tillbaka och dementerat felaktiga uppgifter, samt
• ansträngt sig för att graden av osäkerhet skulle gå
fram.
Att det sistnämnda inte är en enkel uppgift framgår
på annan plats i denna bok (se Sohlberg, Johansson &
Esaiassons kapitel).
Slutligen bör det finnas anledning för mediernas
företrädare att i efterhand visa och motivera att det
funnits mycket goda skäl till att de gjorde som de gjorde när de spred de felaktiga ryktena. I samband med
Stockholmsattentatet har några medieföreträdare
gjort lovvärda försök i den vägen. Samtidigt visar de
analyser som gjordes av hur allmänhetens förtroende
för medierna påverkades av rapporteringen, att just
uppgifterna om skottlossning hade en negativ effekt
på dem som tillfrågades några dagar efter attentatet.
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Det tyder på att allmänheten inte tycker att medierna gjort tillräckligt för att uppfylla kriterierna ovan.
Eller möjligen på att utgivarna inte varit tillräckligt
övertygande i sina förklaringar.
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Varifrån fick vi veta
– och vad gjorde vi sen?
Information och kommunikation
under Stockholmsattentatet
Marina Ghersetti*

Nyheten om att en lastbil fredag den 7 april 2017, strax
före kl 15, kört ner människor på Drottninggatan i
Stockholm kom först i sociala medier. Klockan 14:57
lade en person som befann sig i närheten ut meddelandet ”Vad f-n är det som händer??? En lastbil ska
tydligen ha mejat ned folk längs Drottninggatan” på
Twitter. Minuten efteråt kom den första rubriken på
webbnyheterna. Aftonbladet.se publicerade klockan
14:58 nyheten ”Attentat på Drottninggatan i Stockholm: ’Flera döda’ och stort antal skadade”. Sveriges
Radios nyhetsredaktion Ekot lade klockan 15:00 ut
tweeten ”En lastbil har kört ner för Drottninggatan
och rakt in på Åhléns”.
Kriser är dramatiska, hotfulla och ibland mycket
farliga händelser som skapar rädsla och osäkerhet, och
utlöser ett akut behov av information. En första reaktion hos människor är att ta reda på vad som hänt, var
* Marina Ghersetti är docent vid Institutionen för journalistik, medier och
kommunikation (JMG) vid Göteborgs universitet.
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det har hänt och om man själv är drabbad. En andra
reaktion är att kontakta närstående och vänner för att
försäkra sig om att de är i säkerhet och för att dela med
sig av egna reaktioner och känslor inför det som hänt
(Odén m fl., 2016; Ross m fl., 2018; Sellnow & Seeger,
2016). En tredje reaktion är att söka information från
ansvariga myndigheter. När kriser inträffar förväntar
vi oss att myndigheterna vidtar åtgärder för att undsätta, stödja och vägleda de som är drabbade och berörda (Boin m fl., 2005). Vilken information allmänheten får kan vara avgörande för samhällets möjlighet
att minimera krisens omfattning och skadeverkningar,
både räknat i människoliv och i materiella värden.
I detta kapitel undersöks hur allmänheten informerade sig och kommunicerade direkt efter det att attacken på Drottninggatan den 7 april 2017 ägt rum, under
den första akuta och ovissa fasen av händelserna. Fokus ligger på frågor om hur människor fick reda på att
något hänt, var de sedan sökte mer information och
hur de själva kommunicerade.
När allvarliga samhällskriser inträffat har myndigheterna traditionellt förlitat sig på nyhetsmedierna för
att snabbt nå ut med viktig information till medborgarna (Odén m fl., 2016). Genom framför allt radio, tv
och press har människor blivit larmade och fått veta
hur de kan skydda sig och få hjälp. Medierna har därmed fyllt en viktig samhällsfunktion, men har samtidigt även haft ett egenintresse i publiceringen. Kriser
är händelser med högt nyhetsvärde och nyheterna om
dem når oftast en stor publik. Ett ömsesidigt behov har
därför funnits hos myndigheter och nyhetsmedier om
att informera, men däremot inte alltid ett samförstånd
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kring vad som skulle publiceras. Relationen mellan
journalister och centrala nyhetskällor präglas inte sällan av en kamp om vem som ska bestämma nyheternas
innehåll (Johansson & Odén, 2017).
Med de sociala medierna har förutsättningarna
för samhällets kriskommunikation ändrats radikalt.
Nyheter om att något hänt läggs i dag ut på Twitter,
Facebook och Instagram av personer som själva upplever eller bevittnar krisen. Så var inte endast fallet
under Stockholmsattentatet, utan också då Anders
Behring Breivik detonerade sin sprängladdning i Oslos
centrum 2011 och då bomberna exploderade under
Boston maraton 2013, för att nämna några exempel.
Ögonvittnen träder fram med sina berättelser innan
myndigheter och medier hunnit publicera. För nyhetsmedierna innebär detta tillgång till fler förstahandskällor och ett minskat beroende av myndigheterna,
men också att deras nyhetsprivilegium har brutits. De
är inte längre först med senaste nytt eller ensamma om
att gestalta krisens förlopp. Förutom sociala medier,
där allmänheten kan ta del av andra och annorlunda
uppgifter, konkurrerar deras rapportering med innehåll på myndigheternas webbplatser och alternativa
nyhetstjänster på internet (Odén m fl., 2016).
Från ett samhälleligt perspektiv försvårar detta
krishanteringen. Dels därför att risken ökar för att felaktiga uppgifter, osanningar och rykten ska spridas.
I sociala medier kan alla och vem som helst lägga ut
information som kan vara mer eller mindre sann. Dels
för att människor av olika ålder, kön och utbildning
har tagit till sig digitala och sociala medier i olika grad.
I förlängningen riskerar olika demografiska och sociVarifrån fick vi veta – och vad gjorde vi sen? | 41

ala grupper i samhället tolka vad som hänt olika, och
agera olika.
Svenska och internationella studier har visat att sociala medier fyller delvis unika och viktiga funktioner
i krissituationer (Austin m fl., 2012; Hughes & Palen,
2009; Liu m fl., 2015; Odén m fl., 2016; Ross m fl., 2018;
Sutton m fl., 2007; Vieweg m fl., 2008,). De används
för att kollektivt organisera nätverk, stödverksamhet
och frivilligt hjälparbete under pågående kriser bland
grannar och personer i lokala närmiljöer. Många
enskilda kontakter mellan familjemedlemmar, vänner
och bekanta sker också via de sociala medierna. Det
görs också delningar av ögonvittnesskildringar och
emotionella upplevelser, liksom sökningar efter se
naste nytt och detaljer i händelseutvecklingen.
Men flera av studierna har begränsningar. Ett antal
av dem genomfördes för flera år sedan, och dessutom
en tid efter det att en kris inträffat. Andra bygger på
små och begränsade urval av respondenter som knappast är representativa för mediepubliken i sin helhet.
Åter andra baseras på experimentella studier som saknar empirisk förankring i verkliga händelser.
Samtidigt har användningen av sociala medier ökat
kraftigt under senare år, mest bland yngre men även i
äldre generationer. Daglig användning av sociala medier har fördubblats, från 28 procent 2010 till 56 procent
2017, och andelen som åtminstone någon gång använder sociala medier har under motsvarande period vuxit
från 53 till 81 procent. En starkt bidragande orsak är
att innehav av smarta mobiler samtidigt ökat från 27
procent 2011 till 93 procent 2017 (Davidsson & Thoresson, 2017), och att de sociala medierna därmed bli42 | Marina Ghersetti

vit lättare att komma åt. Parallellt har nyhetsmedierna
etablerat sig i sociala medier med egna konton och sidor där de dagligen lägger ut sina huvudnyheter (Ghersetti, Odén & Rodin, 2018) och 2017 tog 51 procent av
svenskarna del av nyheterna där (Newman, 2017).
En relevant fråga i sammanhanget är vilka medier
människor väljer att ta del av, och varför de väljer som
de gör. För de flesta är medieanvändning en självklar
och integrerad del av vardagslivet, och något de regelbundet och vanemässigt ägnar sig åt. Medievanorna
kan skilja sig mellan olika åldrar och sociala grupper
(Ghersetti & Westlund, 2016). De bildas utifrån individuella behov av information och omvärldsbevakning,
avkoppling och förströelse, identitetsskapande och
bekräftelse. De medier som fyller flest funktioner i ett
socialt sammanhang, vid en viss tidpunkt eller på en
specifik plats, är de som regelbundet väljs (Katz m fl.,
1974; McQuail m fl., 1972). Egenskaper hos medierna
själva spelar därför också roll (Dimmick, 2010). Mobila medier, som smarta telefoner och surfplattor, ger
exempelvis tillgång till nyheter när man är på språng,
på bussen eller står i kassakön i mataffären, men de
är bäst lämpade för individuellt bruk. Den stationära
tv:n, däremot, är mindre flexibel men kan användas av
hela familjen tillsammans.
Forskning har visat att medievanorna sällan ändras och att nya vanor är svåra att etablera (Graybiel &
Smith, 2014; Wood, Quinn & Kashy, 2002). Undantag
är situationer av stora förändringar i livet, till exempel
när man flyttar hemifrån eller när man skiljer sig, –
och när kriser inträffar. Vid tillfällen då informations
behovet är stort och akut bryter människor sina etaVarifrån fick vi veta – och vad gjorde vi sen? | 43

blerade medievanor och söker uppgifter även i andra
tillgängliga medier, flera medier används och under
längre tid (Westlund & Ghersetti, 2015).
I samband med attacken på Drottninggatan fanns
hos människor över hela Sverige ett behov av att snabbt
komma i kontakt med familj, vänner och bekanta som
var i Stockholm. Motsvarande behov fanns naturligtvis
hos dem som var där. Flera av de händelser som följde
omedelbart på terrordådet, som rykten om skottlossning på Fridhemsplan och stängning av offentliga transportmedel, krävde organisation och samarbete av dem
som befann sig i centrala staden. En viktig fråga är därför hur mycket sociala medier användes för information
och kommunikation i samband med Stockholmsattentatet, och om de i det moderna digitala medielandskapet allt mer tar över de traditionella mediernas nyhetsfunktion i situationer av pågående kriser.
Analysen i detta kapitel bygger på en enkät till respondenter i Medborgarpanelen vid LORE/SOM-institutet, Göteborgs universitet. Webbenkäten gick ut till
ett nationellt urval på 3 425 personer i åldrarna 18 till
75 år, som i olika omgångar under april månad 2017
svarade på frågor om medieanvändning och kommunikation i samband med Stockholmsattentatet. Frågor om när och hur man fick veta att något hänt, och
vilka medier man använt under attentatet ställdes den
7, 10 och 13 april, alltså samma dag eller mycket nära
inpå själva händelsen. Frågor om vardaglig medie
användning ställdes den 20 april. Alla respondenterna
har svarat på frågor i samtliga utskicksomgångar.
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Hur människor fick veta

Inom en timme efter det att terrordådet inträffat kände 50 procent av de svarande till vad som hänt, och
klockan 17 på eftermiddagen hade andelen stigit till
85 procent. Det är jämförbart med den tid det tog för
nyheten om terrordåden i USA 2001 (2 timmar), och
något snabbare än det tog nyheten om angreppet på
Anna Lindh den 10 september 2003 (3,5 timmar) att
nå 80 procent av befolkningen. Det är också betydligt kortare tid än det tog för motsvarande andel att
få kännedom om mordet på Olof Palme 1986, att färjan Estonia sjunkit 1994 eller om tsunamikatastrofen i
Thailand 2004 (Modh, 2003).
Det enskilt vanligaste sättet att få reda på vad som
hänt på Drottninggatan var genom personliga kontakter med familj, vänner och bekanta. Knappt var tredje,
29 procent, fick reda på det genom att någon ringde
eller sms:ade, eller genom att någon i ens närhet berättat. Men sammantaget fick flest, 55 procent, kännedom om terrordådet genom nyhetsmedierna. Bland
dessa var radion det mest använda mediet med 18 procent. Det mycket populära programmet Spanarna som
sändes i Sveriges Radio P1 med start strax efter kl 15
på fredagseftermiddagen avbröt sändningen med en
rapport och varning för vad som nyss inträffat i centrala Stockholm, vilket kan förklara radions relativt
höga andel. Nästan lika många, 15 procent, uppger
att de fick veta genom flashnotiser från nyhetsmedier
och nyhetstjänster, eller från nyhetsmedier på internet,
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14 procent. Var tionde person, 11 procent, fick reda på
vad som hänt genom sociala medier.
Figur 1. Hur människor fick kännedom om det misstänkta
terrordådet i Stockholm 2017 (procent).
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Kommentar: Frågan löd: ”Hur fick du först kännedom om det misstänkta terrordådet
i Stockholm?”. I figuren är svaren omkodade från 3 306 öppna svar där respondenterna
med egna ord beskrev hur de fått reda på det inträffade. *Kommunikation via telefon,
sms eller direkta samtal. **Nyhetsapp eller flashnotis. Undersökningen är viktad för att
motsvara befolkningens sammansättning vad gäller kön, ålder och utbildning.
Källa: Medborgarpanelen 2017.

Analysen visar vidare att yngre personer, kvinnor, högutbildade och personer med hög social tillit i större
utsträckning än övriga fick information om händelsen
genom familj, vänner och bekanta. En närliggande
förklaring är att dessa har fler sociala relationer och ett
större kontaktnät, och därmed fler att dela upplevelsen med. Det framgår också att yngre personer i högre
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Kommentar: Frågan löd: ”I vilken utsträckning har du använt följande medier för att få
veta mer om det misstänkta terrordådet i Stockholm?” Undersökningen är viktad för att
motsvara befolkningens sammansättning vad gäller kön, ålder och utbildning.
Källa: Medborgarpanelen 2017.
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Listan över de medier som användes för att följa händelseutvecklingen toppas av digitala nyhetsmedier, tv
och radio. Sammanlagt nio av tio vände sig till dagstidningar på internet och drygt åtta av tio till tv. Av dessa
uppgav 64 respektive 55 procent att de använt medierna mycket. Tredje vanligast var nyhetsmedium i mobilen som tre fjärdedelar uppgav att de använt, varav
43 procent mycket, och fjärde vanligast var radio som
två tredjedelar använt sig av, varav 32 procent mycket.
Kännetecknande för dessa medier är snabb och ständigt uppdaterad nyhetsrapportering. I samtliga fall
initierades strax efter klockan 15 en sammanhängande
realtidsrapportering av händelseutvecklingen där bilder, video, intervjuer och chattflöden integrerades. Radio och tv utnyttjade både etern och sina webbplatser.
Betydligt färre vände sig till dagstidningar på papper
och text-tv, sammanlagt 36 respektive 20 procent. Den
enklaste förklaringen är att papperstidningarna med
sina fastlagda publiceringstider hamnar efter andra
medier i nyhetsflödet, och att text-tv endast ger kortfattad textbaserad information och saknar de möjligheter till multimodal och interaktiv rapportering som
de digitala medierna erbjuder.
Figur 2 visar också att sociala medier endast användes i begränsad utsträckning för mer information
om händelseförloppet. Undantaget är Facebook som
sammanlagt 59 procent vände sig till, varav 22 procent
gjorde det i stor utsträckning. Inte heller myndigheternas hemsidor användes i någon väsentlig grad.
Vilka medier människor använde skilde sig beroen-
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de på ålder. Generellt gäller att äldre personer i större utsträckning sökte information i de traditionella
nyhetersmedierna, som tv, radio, papperstidning och
text-tv, medan yngre var flitigare användare av nyheter
i mobiltelefonen och i sociala medier. Dagstidningar
på internet var det medium där skillnaderna mellan
åldersgrupperna var minst: de användes mest av personer mellan 30 år och 50 år (68 procent) och minst av de
över 70 år (60 procent) eller yngre än 30 år (59 procent).
Störst var skillnaden mellan åldersgrupperna när det
gällde dagstidning på papper: Andelen 60 år eller äldre
var över åtta gånger större än andelen 40 år eller yngre,
34 procent respektive 3 procent, med en jämt fallande
skala däremellan. Sammantaget sökte också kvinnor
information i större utsträckning än män i samtliga
medier förutom text-tv och Twitter där männen var
flest. Störst var skillnaden mellan kvinnors och mäns
användning av Instagram där kvinnorna var fyra gånger fler, med 6 respektive 1,5 procent, och på Facebook
där kvinnorna i dubbelt så hög grad som männen, 29
procent respektive 15 procent, sökte information om
terrordådet.
Genomgående gäller också att personer som upplevde sig vara mycket berörda av händelsen använde
samtliga medier i större utsträckning än de som endast
kände sig lite berörda eller inte alls. Användningen av
nyhetsmedier var i genomsnitt 1,5 gånger högre och av
sociala medier 2, 1 gånger högre bland personer som
upplevde sig vara mycket berörda än personer som inte
var berörda.
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Kommentar: Svaren om vardaglig användning har konstruerats utifrån svaren på de
två följande frågorna: ”Hur ofta brukar du ta del av följande nyhetsprogram/dagstidningar? (inklusive via internet)?” och ”Hur ofta tar du del av nyheter på följande sätt?” Den
sistnämnda frågan innehöll kategorierna ”Via dator”, ”Via surfplatta”, ”Via mobiltelefon”,
”Via papperstidning”, ”Via TV-apparat” och ”Via radioapparat”. Frågan om vardaglig anQ Sthlm: I vilken utsträckning har du använt följande medier för att få veta mer om det misstänkta terrordådet i Stockholm?
vändning av sociala medier löd: ”I allmänhet, i vilken utsträckning använder du sociala
Q Vardags: Hur ofta tar du del av följande nyhetsmedier/ Hur ofta tar du del av nyheter på följande sätt?
medier” för Facebook, Twitter, Instagram, Andra social medier. Svarsalternativen för alla
tre frågorna var ”Dagligen”, ”5–6 dagar/vecka”, ”3–4 dagar/vecka”, ”1–2 dagar/vecka”,
”Mer sällan”, ”Aldrig”. Frågan om medieanvändning i samband med Stockholmsattacken
löd: ”I vilken utsträckning har du använt följande medier för att få veta mer om det misstänkta terrordådet i Stockholm?” Svarsalternativen var ”Mycket”, ”Något”, ”Inte alls”.
Undersökningen är viktad för att motsvara befolkningens sammansättning vad gäller
kön, ålder och utbildning.
Källa: Medborgarpanelen 2017.

En jämförelse mellan daglig medieanvändning och de
medier som allmänheten använde sig mycket av i samband med Stockholmsattentatet visar på två övergri-
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pande resultat: Användningen av nyhetsmedier var
större än vanligt i samband med attacken samtidigt
som användningen av sociala medier var mindre än
vanligt. Framför allt ökade användningen av dagstidningar på internet och tv, och i viss mån även radio.
Användningen av nyheter i mobilen var däremot, något överraskande, betydligt mindre under Stockholms
attentatet än en vanlig vardag, 43 procent jämfört 67
procent. En tänkbar förklaring är av mätteknisk art:
frågorna om vardaglig användning och användning
under Stockholmsattentatet har formulerats olika (se
tabellkommentar till figur 3) och ger därför inte direkt
jämförbara svar. I det första fallet efterfrågas hur ofta
man tar del av nyheter i ett visst medium, i det andra
i vilken utsträckning man har använt ett medium för
mer information. En annan möjlig förklaring är att attacken inträffade under arbetstid och att många hellre
letade upp nyhetsmedierna i sin dator än i sin telefon.
Ytterligare en möjlig förklaring kan vara att mobiltelefonen i första hand är ett medium där man får nyheter,
via exempelvis pushnotiser och nyhetsflashar, och inte
ett medium där man söker mer och fördjupande information. För detta vänder man sig till plattformar som
kontinuerligt kan stå på, som radio, tv eller webbtidning, och som visar bilder, videor och chattflöden i ett
större och mer överskådligt format.
Analysen bekräftar också att sociala medier endast
används i begränsad utsträckning för information om
det faktiska händelseförloppet i samband med en kris
eller katastrof.

Varifrån fick vi veta – och vad gjorde vi sen? | 51

Egen kommunikation

Händelserna i Stockholm den 7 april 2017 utlöste inte
endast ett stort informationsbehov, utan också ett behov av att kommunicera, förhöra sig om andras upplevelser och dela med sig av egna intryck, tankar och
erfarenheter.
Figur 4. Människors privata kommunikation om det
misstänkta terrordådet 2017, procent.
Talat med personer i min närhet

59

Talat med personer i mobil/telefon
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Skickat sms eller mms till andra personer
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Kommenterat, lagt ut på Facebook

3

33
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Kommenterat/lagt ut på Twitter 1 4

95

Kommenterat/lagt ut på Instagram 1 4

95
Mycket

Något

Inte alls

Kommentar: Frågan för de fem första kategorierna löd: ”I vilken mån har du kommunicerat privat om det misstänkta terrordådet i Stockholm på något av följande sätt?” För
de övriga kategorierna löd frågan: ”I vilken mån har du själv kommenterat eller delat
med dig av information om det misstänkta terrordådet i Stockholm på följande sätt?”.
Undersökningen är viktad för att motsvara befolkningens sammansättning vad gäller
kön, ålder och utbildning.
Källa: Medborgarpanelen 2017.

Resultaten visar att så gott som alla (93 procent) talade
med personer i sin närhet om det som hänt; de flesta
(59 procent) gjorde det i mycket stor utsträckning medan en mindre andel (38 procent) gjorde det åtminstone
i någon utsträckning. Vare sig kön, ålder, utbildning,
i vilken utsträckning man litade på människor eller
kände sig berörd av händelserna hade någon betydelse,
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behovet av att prata med andra personer om det inträffade var lika stort i alla grupper. Två tredjedelar av alla
(66 procent) ringde och knappt hälften (45 procent)
sms:ade eller mms:ade familj, vänner och bekanta för
att förhöra sig och prata om händelserna. Behovet av
att komma i direkt kontakt, av att höra en annans röst
och få ett snabbt gensvar, var mycket stort. Endast 11
procent använde sig av mejl och 24 procent av chatt för
att kommunicera med andra om terrordådet.
Andelarna som kommenterat eller delat med sig av
information om terrordådet i sociala medier var dock
mindre än andelarna som använde dem för att söka information (se figur 2) och betydligt mindre än andelarna som använder dem dagligen (se figur 3). Det tyder
på att sociala medier under pågående kriser hellre används för att läsa av nyheter än för egen aktiv interaktion och kommunikation. Det förefaller också som att
de kommunikationsbehov som uppstår i samband med
kriser är av ett annat slag än de vardagliga, och att sociala medier i det sammanhanget är mindre användbara.
Generellt tog kvinnor och personer med hög social
tillit fler sociala kontakter via telefon, mejl, chatt och
sociala medier än män och personer med låg social
tillit. Äldre kommunicerade i större utsträckning via
telefon och mejl än yngre, förmodligen för att många
av dem befann sig i hemmet då terrordådet inträffade,
medan de som var 40 år eller yngre i högre grad använde sms/mms och chatt. Personer mellan 30 och 60 år
var mest aktiva på sociala medier.
De som upplevde sig vara mycket berörda av händelserna var genomgående mer aktiva i samtliga kommunikationskanaler än de som var lite eller inte alls berörVarifrån fick vi veta – och vad gjorde vi sen? | 53

da. Störst var skillnaden i användning av mejl, där 23
procent av de mycket berörda kommunicerade jämfört
med 3 procent av de som var lite eller inte alls berörda.
Andelen mycket berörda som var aktiva i sociala medier var tre gånger fler än de icke-berörda, 43 respektive
15 procent, och andelen som skickade sms/mms nästan dubbelt så stor, 57 procent respektive 30 procent.
Sociala medier har inte tagit över
kriskommunikationen

Till skillnad från tidigare enkätstudier, så frågade vi
denna gång om människors medieanvändning i direkt
anslutning till en kris, det vill säga redan samma dag
och de två påföljande dagarna. Möjligheterna att få en
god bild av hur man får veta att något hänt, var man
sedan letar efter mer information och själv kommunicerar alldeles i början på ett krisförlopp är därför
bättre än när frågor ställts efter flera dagar eller veckor
då medieanvändningen sannolikt återgått till mer vardagliga mönster, och kommunikationsbehoven redan
ändrats.
Behoven av information och av att själv kommunicera under den första akuta fasen av ett krisförlopp skiljer sig också från behoven som uppstår efter en tid, och
från behov under normala förhållanden. Detta visar
jämförelser med tidigare forskning (Boin m fl., 2005)
och med vardaglig medieanvändning. Vilken typ av kris
det handlar om, om den är kortvarig eller utdragen,
hur berörd man är, när på dygnet krisen inträffar, vilka
medier som finns tillgängliga och var man själv befin-
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ner sig, hemma, på jobbet eller på språng, påverkar av
uppenbara skäl vilka medier man väljer, hur mycket
och hur man kommunicerar (Odén m fl., 2016).
Resultaten i detta kapitel visar i sammanfattning
på två huvudsakliga kommunikativa behov i situationer av oro och osäkerhet. Det första behovet är att få
veta vad som hänt för att så långt möjligt skapa visshet
och stilla oro. För det användes de snabbaste och mest
uppdaterade stora nyhetsmedierna på internet, tv och
radio. Det andra är att personligen och direkt få prata
med andra om det som skett och sker. Vanligaste kanaler här var att prata med människor i närheten eller ta
direkt kontakt via telefon och sms.
De sociala medierna spelade däremot en mindre och
delvis undanskymd roll i samband med Stockholms
attentatets akuta fas, både i jämförelse med vardaglig
användning och med tidigare kriser (Huges m fl., 2009;
Odén m fl., 2016). Mest användes de för att söka information om vad som hänt, sannolikt från nyhetsmediernas konton och sidor. Men endast mycket få fick
vetskap om terrorattentatet den vägen, och ännu färre
använde dem i någon högre grad för att själva kommunicera med andra. Sannolikt för att sociala medier dåligt tillfredsställer det behov av personlig interaktion
och mellanmänskliga kontakter som krissituationer
skapar. Ett av de digitala nätverkens främsta attribut
är att de når många människor på samma gång. Men
samtidigt vet man inte alltid vilka dessa människor är,
vilka man skickar meddelandet till, och heller inte om
de nåtts av det. Att visa känslor av oro och osäkerhet är
att exponera sårbarhet, och sårbarhet delar man helst
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med personer man känner och litar på, och med personer som kan ge direkt respons och bekräftelse på det
man i stunden upplever.
För detta är sociala medier för publika och för utbredda. I krissituationer lämpar de sig därför mindre
för personliga och känsliga samtal och mer för rationell organisering och samordning, vilket också tidigare
forskning visat. Det står också klart att sociala medier
fyller viktiga funktioner under akuta krissituationer,
men att dessa till liten del handlar om nyhetsförmedling i traditionell mening. Här spelar nyhetsmedierna
fortfarande en överlägsen roll.
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Behöver vi verkligen veta allt?
Krisjournalistik och etik i samband med
Stockholmsattentatet
Marina Ghersetti och Bengt Johansson*

All journalistik handlar om avvägningar. Är händelsen intressant? Kommer mediepubliken att bry sig eller
flimrar den förbi läsarnas ögon utan en endaste blick
eller klick? Är den viktigt? Hur många berörs egentligen, några få eller kanske en hel befolkning? Alla dessa
avvägningar är i grunden ointressanta om det som påstås inte har hänt. När vi som mediekonsumenter tar
del av journalistik förväntar vi oss att den berättar om
det som faktiskt inträffat. Journalistik, med alla dess
brister, är i alla fall inte påhittad.
Men den journalistiska trovärdigheten handlar inte
bara om att rapporteringen måste vara sanningsenlig.
En central del av medieetiken, som den bland annat
formuleras i de svenska publicitetsreglerna, handlar
om att utelämna information1. Det som sägs ska vara
sant, men för den skull ska inte allt som finns att berätta med nödvändighet komma med i nyheterna. För
* Marina Ghersetti är docent och Bengt Johansson är professor vid Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG), Göteborgs
universitet.
1
https://www.sjf.se/yrkesfragor/yrkesetik/spelregler-for-press-radio-ochtv/publicitetsregler
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det finns ju en baksida. Publicitet kan också skada dem
som berörs och drabbas av en händelse. I publicitetsreglerna nämns därför också avvägningar kring vad
som bör offentliggöras. Under rubriken om ”personlig
integritet” lyfts det fram att journalisten bör överväga
om publicering av namn och bild vid brott och olyckor
är nödvändigt, och om det verkligen är av relevans att
veta berörda personers kön, nationalitet mm.2
Spänningsfältet mellan att berätta och inte berätta har alltid präglat journalistiken och det är här den
delikata frågan om allmänintresset kommer in. Dale
Jaquette beskriver det journalistiska imperativet som
att: ”Journalists are morally committed to maximally relevant truth-telling in the public interest and for
the public good” (Jacquette, 2007:19). Journalistik ska
inte vara påhittad och det som rapporteras ska vara i
allmänhetens intresse och gynna det allmännas bästa.
Kort sagt: bara för att något är sant behöver det inte
vara relevant.
Vid en dramatisk nyhetshändelse som terrorattentatet i Stockholm den 7 april aktualiseras givetvis denna problematik. Kanske blir den extra relevant just i
krissituationer. Både behov och intresse av information upplevs som stort samtidigt som det ofta är brist
på säkerställda uppgifter. Eftersom en kris präglas av
osäkerhet och tidspress blir kraven på snabbhet i nyhetsförmedlingen ännu större, och vad som är sant
och relevant ställs på sin spets. Är medierna för snabba
2

https://www.sjf.se/yrkesfragor/yrkesetik/spelregler-for-press-radio-ochtv/publicitetsregler

Behöver vi verkligen veta allt? | 61

med att rapportera så finns en uppenbar risk för att nyheterna inte uppfyller kraven på sanning, saklighet och
relevans. Ryktena om skottlossningen vid Fridhemsplan och andra platser i Stockholm, som behandlas i
Odéns kapitel i denna bok, visar hur brännande denna
problematik är. Att det har konsekvenser för människors medieförtroende visar också resultaten i Sohlbergs
kapitel. Men, som nämnts, handlar inte bedömningen av journalistikens prestationer bara om att den ska
vara korrekt. Publicering måste balanseras mot allmänintresse, vilket inte är detsamma som att tillfredsställa allmänhetens nyfikenhet, utan snarare att publiceringen gagnar publiken ur ett medborgarperspektiv.
Den som tar del av nyheten ska få hjälp att orientera
sig i samhällsfrågor, fatta rationella beslut och utkräva
ansvar. Kort sagt, så ska informationen bedömas vara
viktig för publiken.
Sådana avvägningar görs varje dag på alla nyhets
redaktioner och diskuteras också flitigt inom journa
listikforskningen (Hanitzsch, 2011; Ward, 2009). Detta
har inte minst aktualiserats med tanke på framväxten
av sociala medier och alternativa nyhetssajter, där
sakuppgifter är mer osäkra och publicitetsreglernas
etiska riktlinjer om namnpublicering inte alltid följs.
Den fråga vi ska besvara i detta kapitel är hur journalister och den svenska allmänheten bedömde nyhetsrapporteringen under Stockholmsattentatet. I fokus
står nyhetsmediernas uppgifter om skottlossningen
på Fridhemsplan, publiceringen av förövarens namn
och nationalitet, namnpublicering av offren samt de
direktsändningar med enskilda personer som gjordes
på Drottninggatan strax efter att dådet ägt rum. Men
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vi analyserar också likheter och skillnader mellan hur
journalisterna och allmänheten såg på bevakningen mer
generellt ifråga om saklighet, aktualitet, alarmism mm.
Det finns flera skäl till att göra denna typ av jämförelse. Om journalister och allmänhet har helt olika syn
på vad som är god journalistik undergräver det journalistikens trovärdighet. Publiken ställer då helt enkelt
inte upp på de premisser som journalistiken arbetar efter. Å andra sidan kan man kanske inte heller förvänta
sig identiska etiska ställningstaganden. Journalistiska
ideal är rimligen en del av en professionell identitet
som socialiseras in via utbildning och yrkespraktik
(Wiik, 2010). Journalistik utgör ett eget professionellt
fält med yrkesspecifika praktiker, normer och logik (jf
Bourdieu, 2000). Därför finns det troligtvis en skillnad
mellan allmänhetens syn på publicitetsbeslut och journalisternas. Det kan vara så att allmänheten inte har
samma konsekvenstänkande som journalister ifråga
om publicitetsskador, men man kan också tänka sig
att journalister är lite mer ”förlåtande” gentemot det
egna skrået och de villkor som präglar arbetet (Börjesson & Weibull, 1995).
Ser vi på tidigare jämförelser av journalisters och
allmänhetens åsikter så är medborgarna generellt
mer kritiska mot nyhetsrapporteringen än journalisterna själva (Dahlberg, Johansson & Öhberg, 2017),
men i fråga om medieetik finns det olika uppfattningar. Journalister tycker i högre grad än allmänheten att
det är godtagbart att publicera namn på olycksoffer,
medan förhållandet är det omvända när det gäller gärningsmän (Börjesson, 2007). Dessa mätningar gjordes
dock innan genombrottet för sociala medier.
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Journalistisk yrkesetik är en förklaring till skillnader
mellan journalisters och allmänhetens syn på medieetik. En annan kan vara att de har olika social bakgrund. Britt Börjessons undersökningar antyder att det
kan förhålla sig på detta sätt. Det visar sig nämligen
att högutbildade personers bedömningar i medieetiska
frågor liknar journalisternas bedömningar, medan bedömningarna hos personer med lägre utbildning skiljer sig från journalisternas (Börjesson, 2007).
Inom ramen för Medborgarpanelen och Journalistpanelen vid LORE/SOM-institutet, Göteborgs universitet, ställdes ett antal frågor om nyhetsrapporteringen
i samband med Stockholmsattentatet den 7 april. Frågorna kretsade, som redan nämnts, kring mediernas
generella prestationer, om de var snabba/långsamma,
etiskt föredömliga/undermåliga, kritiskt granskande/
okritiska, lugnande/alarmistiska samt sakliga/spekulativa. Frågan om medieetik specificerades i ett eget
frågebatteri där de svarande fick ta ställning till att
medierna direktsänt intervjuer med ögonvittnen, dröjt
med publicering av offrens namn, spritt uppgifter om
skottlossning samt relativt snabbt släppt namn och
nationalitet på den misstänkte förövaren. Från Medborgarpanelen drogs ett urval om 36 000 personer
som vid tre olika tillfällen svarade på webbenkäter om
terrorattacken under året. Den tredje och sista panelen
skickades i oktober till 4 300 av dem som svarat på de
två föregående webbenkäterna. Av dessa svarade 3 881
på frågorna. Tidigare under sommaren ställdes samma frågor till Journalistpanelen. Webbenkäten gick
ut till 2 555 respondenter och 1 092 besvarade enkäten
(svarsfrekvens 43 procent).
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Journalisterna är nöjdast

I tabell 1 jämför vi hur journalister och allmänhet på
en övergripande nivå bedömer nyhetsmediernas prestationer. Frågan som ställdes var ”Nu följer några
frågor om hur du skulle karakterisera de traditionella
nyhetsmediernas rapportering om Stockholmsattentatet”. De svarande fick ta ställning till fem påståenden
om journalistisk kvalitet utifrån en femgradig skala
som gick mellan parvisa ytterpunkter, som till exempel ”snabb” (1) och ”långsam” (5).
Tabell 1. Bedömning av nyhetsmediernas bevakning av
Stockholmsattentatet 7 april 2017 bland journalister och
allmänhet (medelvärde).
Journalister Allmänhet

diff

t

df

sig

Snabb (1)/långsam (5)

1,30

1,58

−0,28 −12,971 4861 .000

Etiskt föredömlig (1)/
etiskt undermålig (5)

2,35

2,57

−0,22

−7,161

4848 .000

Saklig (1)/spekulativ (5)

2,59

2,84

−0,25

−6,755

4862 .000

Kritiskt granskande
(1)/okritisk (5)

2,94

3,04

−0,1

−2,994

4850 .001

Lugnande (1)/
alarmistisk (5)

3,26

3,31

−0,05

−1,281

4848 .192

Kommentar: Medelvärdet kan gå mellan 1 och 5, och värdet 3 indikerar att lika
många ansåg att rapporteringen var positiv som att den var negativ.
Källa: Medborgarpanelen 2017.

Innan vi tar itu med skillnader mellan journalisternas och allmänhetens värdering av nyhetsrapporteringen börjar vi med själva nivåerna. Helt klart, oavsett om det handlar om journalister eller allmänhet,
uppfattades rapporteringen av de flesta som snabb
(m=1,30/1,58), och fler bedömde att den var etiskt före
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dömlig än etiskt bristfällig (m=2,35/2,57). Rapporteringen ansågs vidare vara något mer saklig än osaklig
(m=2,59/2,84) och ungefär lika kritiskt granskande
som okritisk (m=2,94/3,04). När det gällde graden av
alarmism i rapporteringen ansåg ett tydligt flertal att
den var mer alarmistisk än lugnande (m=3,26/3,21).
Att bevakningen bedöms på detta sätt är kanske
inte så märkligt. Nyheter om terrorattentat sprids med
blixtens hastighet i dagens medielandskap och som
vi såg i Ghersettis kapitel i denna bok är det inte bara
kvällspressen som vill vara först med ”breaking news”.
Krisrapportering är i början av ett händelseförlopp inte
heller särskilt kritisk och alarmistiska inslag är vanligt
förekommande (Andersson Odén, Ghersetti & Wallin,
2005; Ghersetti & Odén, 2010). Lite förvånande är kanske att en majoritet trots allt bedömde rapporteringen
som övervägande saklig trots de rykten som spreds om
skottlossningar. Kanske inser många hur svårt det trots
allt är att i en så besvärlig situation få allt rätt?
Jämförelsen mellan hur journalister och allmänhet
bedömer journalistisk kvalitet bekräftar vad andra
studier visat. Medborgarna är mer kritiska än journalisterna själva. Allmänheten tycker journalistiken är
något långsammare, lite mindre etiskt föredömlig, mer
okritisk och mer spekulativ än vad journalisterna gör.
Däremot finns det ingen skillnad mellan journalister
och allmänhet i synen på hur alarmistisk rapporteringen var. Alla anser att bevakningen av attentatet i Stockholm var alarmistisk snarare än lugnande. Men den
sammantagna slutsatsen är att både journalister och
allmänhet ger medierna godkänt för nyhetsrapportering av Stockholmsattentatet.
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Att journalisterna ser den egna verksamheten i ett
mer positivt ljus är inget som är unikt för just den
yrkeskåren. Annan forskning har visat att exempelvis
politiker gör exakt samma sak (Dahlberg, Johansson
& Öhberg, 2017). Det förklaras med att närhet och
identifikation befrämjar en större förståelse och mer
positiv inställning till hur en verksamhet bedrivs.
Överfört på journalister borde de som själva bevakat
terrorattentat vara ännu mer positiva än journalister
i stort. I figur 1 görs en sådan jämförelse. Grupperna
som jämförs är journalister som inte alls varit inblandade i rapporteringen om Stockholmsattentatet, journalister vars redaktion bevakat men som inte själva
deltagit, och journalister som själva bevakat och/eller
som själva bevakat terrorattentat vara ännu mer positiva än journalister i stort. I figur 1 görs en
sådan jämförelse.
jämförs
är journalister som inte alls varit inblandade i
tagitGrupperna
beslutsom
om
publicering.

rapporteringen om Stockholmsattentatet, journalister vars redaktion bevakat men som inte själva
deltagit, och journalister som själva bevakat och/eller tagit beslut om publicering.
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Figur 1. Bedömning av nyhetsmediernas bevakning av
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Resultaten i figur 1 ger generellt sett stöd för att närhet till bevakning inte bara påverkar
bedömningen mellan allmänhet och journalister utan att samma tendens också finns mellan olika
journalistkategorier. De som själva bevakade Stockholmsattentatet är mest positiva till
nyhetsrapporteringen, och de vars redaktion bevakat men som inte själva rapporterat är lite mindre
vi iverkligen
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positiva. Minst positiva är de journalister som inte själva varit Behöver
inblandade
bevakningen
terrorattacken. Även om skillnaderna kan tyckas små är de flesta avvikelserna statistiskt signifikanta,
dock med undantag av om bevakningen var lugnande eller alarmistisk. Där har alla journalister
samma åsikt, oavsett om de rapporterade, deras redaktion bevakade eller de själva inte alls var
involverade i nyhetsbevakningen av terrorattacken.

Resultaten i figur 1 ger generellt sett stöd för att närhet
till bevakning inte bara påverkar bedömningen mellan
allmänhet och journalister utan att samma tendens
också finns mellan olika journalistkategorier. De som
själva bevakade Stockholmsattentatet är mest positiva
till nyhetsrapporteringen, och de vars redaktion bevakat men som inte själva rapporterat är lite mindre positiva. Minst positiva är de journalister som inte själva
varit inblandade i bevakningen av terrorattacken. Även
om skillnaderna kan tyckas små är de flesta avvikelserna statistiskt signifikanta, dock med undantag av om
bevakningen var lugnande eller alarmistisk. Där har
alla journalister samma åsikt, oavsett om de rapporterade, deras redaktion bevakade eller de själva inte alls
var involverade i nyhetsbevakningen av terrorattacken.
Etiska bedömningar beror på avstånd

Som vi såg i den tidigare analysen, så var värderingarna av hur nyhetsjournalistiken generellt klarade de
etiska bedömningarna positiva. Visserligen mest hos
journalisterna själva, men även bland allmänheten var
det en majoritet som ansåg rapporteringen av terrorattacken snarare som etiskt föredömlig än som etisk
bristfällig. Men hur ser de etiska bedömningarna ut
på en mer detaljerad nivå? I tabell 2 redovisas hur journalister och allmänhet förhöll sig till några publicistiska bedömningar som nyhetsmedierna gjorde i samband med Stockholmsattacken. Frågorna har ställs
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som påståenden om nyhetsrapporteringen som de
svarande har kunnat ta ställning till på en femgradig
skala som gått mellan ytterpunkterna (1) ”Helt riktig
bedömning” och (5) ”Helt felaktig bedömning”.
Tabell 2. Bedömning av medieetiken kring
nyhetsrapporteringen av Stockholmsattentatet 7 april 2017
bland journalister och allmänhet (medelvärde).
Journalister Allmänhet diff

t

df

sig

Flera dygn innan
nationalitet och namn
på offer publicerades

1,63

1,99

−,36 −8,673 4839 .000

Direktsändningar
med ögonvittnen

2,26

2,44

−,18 −4,475 4842 .000

Att namn och nationalitet
på förövaren publicerades

2,53

2,23

Uppgifter spreds om skottlossning på Fridhemsplan

3,80

3,93

,30

6,593

4836 .000

−,13 −3,415 4830 .001

Kommentar: Frågan som ställdes var ”Vad tycker du om följande publicistiska bedömningar som nyhetsmedierna gjorde i samband med Stockholmsattentatet?” Svarsalternativen till de fyra påståenden som gjordes gick längs en femgradig skala med ytterpunkterna (1) ”Helt rätt bedömning” och (5) ”Helt felaktig bedömning”. Ett medelvärde på 3
innebär att lika många tyckte att medierna gjorde rätt som att de gjorde fel.
Källa: Medborgarpanelen 2017

På en övergripande nivå får nyhetsmediernas val att
vänta med publiceringen av offrens namn och nationalitet störst stöd (m=1,63/1,99). Direktsändningarna
med ögonvittnen är inte heller något som upprör, de
allra flesta ser det som rimliga publiceringsbedömningar. Detsamma gäller valet att publicera namnet
på förövaren, om än i något mindre utsträckning.
Minst nöjd är man med att medierna rapporterade

Behöver vi verkligen veta allt? | 69

om ryktena om skottlossning på Fridhemsplan, där
en klar majoritet menar att det var ett felaktigt beslut
(m=3,80/3,93). Mellan 75 och 80 procent av de svarande har kryssat för skalsteg 4 eller 5.
Även om det, precis som vi såg tidigare, finns stora
likheter mellan journalister och allmänhet i bedömningarna av de etiska problemställningarna, finns det
också avsevärda skillnader. Särskilt ifråga om publicering av namn på offer och förövare skiljer sig journalisternas och allmänhetens synsätt. Allmänheten vill generellt sett att namn publiceras, oavsett om det handlar
om brottsling eller brottsoffer. Journalisterna menar i
högre grad att det var rätt att vänta med namnpublicering. Här finns en skillnad från de studier som gjordes
under början på 2000-talet. Då var förhållandet det
omvända angående namnpublicering av brottsoffer;
allmänheten var mer restriktiv än journalisterna. Frågan är om detta är specifikt för attentatet i Stockholm
eller om det visar en generell förändring där sociala
medier och alternativa nyhetstjänster på internet påverkat allmänhetens syn på namnpublicering.
I de övriga frågorna är allmänheten mer kritisk än journalisterna. Direktsändningar med ögonvittnen och att
medierna publicerade rykten om skottlossning bedöms
mer negativt hos allmänheten än hos journalisterna.
Även i samband med de medieetiska frågorna har vi
undersökt om närhet till publiceringen påverkar journalisternas bedömningar. Figur 2 visar journalister
som i olika grad var involverade i rapporteringen av
terrorattacken på Drottninggatan.
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Figur 2. Bedömning av medieetiken kring
nyhetsrapporteringen av Stockholmsattentatet 7 april 2017
bland journalister som bevakat eller inte bevakat händelsen
(medelvärde).
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Källa: Medborgarpanelen 2017.
På en övergripande nivå är skillnaderna liten mellan hur de tre journalistkategorierna bedömer de
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restriktiv namnpublicering av brottsoffer och föröva-

I tabell 3 redovisas fyra olika regressionsmodeller – en för varje medieetisk fråga. Modellerna visar
om faktorerna
vara om
journalist,
ha bevakat händelserna
i Stockholm,
ha en viss ålder, utbildning
re,attoch
publicering
av rykten
om skottlossning
på
eller kön har självständiga effekter på hur medieetik värderas. Frågan som besvaras är om
medieetiska ställningstaganden faktiskt präglas av att vara journalist, oavsett erfarenhet av att ha
bevakat attentatet, att vara ung eller gammal, utbildningsnivå eller av att vara man eller kvinna.
Samma resonemang kan givetvis föras om de övriga publicistiska besluten också.
Tabell 3.

Olika faktorers påverkan på bedömning av medieetiken kring nyhetsrapporteringen av
Stockholmsattentatet 7 april 2017 (ostandardiserade
regressionskoefficienter).
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Fridhemsplan tycker journalister som själva rapporterat eller tagit publiceringsbeslut lite annorlunda. De
är mer benägna att se publiceringarna som etiskt försvarbara, särskilt i relation till de journalister som inte
bevakat händelsen alls.
Det finns med andra ord en närhetsaspekt ifråga om
medieetik i samband med terrorattacken. Journalister
har generellt sett större förståelse för publicistiska beslut jämfört med allmänheten. Dessutom är journalister som själva varit delaktiga i rapporteringen mer
benägna att försvara de etiska beslut som togs under
rapporteringen.
I inledningen refererade vi till forskning som indikerar att värderingen av publicistiska beslut inte
bara handlar om yrkesetik utan kanske också om att
människor med hög utbildning (dit journalister hör)
har en annan syn på medieetik än andra. Vi ska därför
avsluta analysen med att undersöka om bedömningar
av medieetik förklaras av professionsfaktorer (yrkes
etik) eller om det egentligen handlar om att journalistkåren har en särskild socio-demografisk profil.
I tabell 3 redovisas fyra olika regressionsmodeller
– en för varje medieetisk fråga. Modellerna visar om
faktorerna att vara journalist, ha bevakat händelserna i Stockholm, ha en viss ålder, utbildning eller kön
har självständiga effekter på hur medieetik värderas.
Frågan som besvaras är om medieetiska ställningstaganden faktiskt präglas av att vara journalist, oavsett
erfarenhet av att ha bevakat attentatet, att vara ung eller gammal, utbildningsnivå eller av att vara man eller
kvinna. Samma resonemang kan givetvis föras om de
övriga publicistiska besluten också.
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Tabell 3. Olika faktorers påverkan på bedömning
av medieetiken kring nyhetsrapporteringen av
Stockholmsattentatet 7 april 2017 (ostandardiserade
regressionskoefficienter).
Modell 1

Modell 2

Modell 3

Modell 4

Publicering
Publicering av
Fördröjd
Direktsändning av namn och
uppgifter om
publicering av
med ögon
nationalitet på skottlossning på
namn på offren
vittnen
förövare
Fridhemsplan
Journalist

−.26

Bevakade
attentatet

−.01

***

−.22

***

.15

−.22

**

−.14

***

.05
−.31

Ålder

.17

−.33

***

−.64

***

Kön

.24

***

−.16

***

−.26

***

.12

***

−.26

***

.23

***

.36

***

.24

***

Utbildning

.03

***

***

Förklarad
varians (R²)

3%

2%

5%

1%

Antal svar

4671

4682

4677

4670

Kommentar: Ålder och utbildning har standardiserats så att regressionskoefficenten går
mellan det lägsta och det högsta värdet. Journalist, bevakade attentatet och kön är dikotomier med värdena 0 och 1. Journalist: 0=allmänhet, 1=journalist, Bevakade attentatet:
0=bevakade inte, 1=bevakade, Kön: 0=kvinna, 1=man. *p<0.05, **p<0,01, ***p<0,001.
Källa: Medborgarpanelen 2017.

Tabell 3 visar den självständiga effekten för var och
en av faktorerna journalistyrke, aktiv bevakning av
attentatet, ålder, kön och utbildning på de fyra medieetiska bedömningarna. Skalan i värderingen av bedömningarna går från 1 (Helt rätt beslut) till 5 (Helt
felaktigt beslut). Det innebär att ett negativ värde för
den första faktorn, att vara journalist eller inte, ska
tolkas som att journalister är mer benägna att tycka
att beslutet att dröja med publicering av offrens namn
och nationalitet var riktigt (b= –.26, p<.000) jämfört
med allmänheten. På samma sätt anser journalister i
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högre grad än allmänheten att det var rätt att direktsända intervjuer med ögonvittnen från attentatsplatsen (b= –.022, p<.000). Däremot är journalister
mindre benägna än allmänheten att tycka det vara
rätt att publicera namn och nationalitet på förövaren
(b= .15, p<.000).
Dessa siffror är förvisso desamma som vi såg i tabell 2, men skiljer sig såtillvida att det inte finns någon
skillnad mellan allmänhet och journalister i synen på
att medierna publicerade felaktiga uppgifter om skottlossning (b=.05). Det beror på att vi i tabellen vägt in
flera faktorer som kan påverka värderingen av medieetiken. De signifikanta skillnaderna vi ser i tabellen
finns oavsett om journalisterna bevakade attentatet
eller inte, om de var unga eller äldre, man eller kvinna
och vilken utbildningsnivå de hade.
Det är alltså själva yrkesidentiteten som journalist
som i tre fall av fyra avgör de medieetiska bedömningarna, och att journalister gör andra bedömningar än
allmänheten. Men siffrorna visar också att det finns
en närhetseffekt på värderingen av rapporteringen om
skottlossning på Fridhemsplan. De som bevakade attentatet – oavsett allt annat – anser det vara en mer
korrekt bedömning (b= –.31, p<.000) än de övriga. I
detta fall räcker det inte med att vara journalist för att
göra en annorlunda bedömning, det krävs också att
journalisten ska ha bevakat händelsen. Vi ser också att
i synen på direktsändningar så skiljer de journalister
som varit involverade i rapporteringen ut sig i sina värderingar (b= –.22, p<.000).
Även om journalister, med kontroll för andra socio
demografiska faktorer, har en delvis annorlunda syn
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på medieetik än allmänheten så har också personliga
egenskaper betydelse. Äldre personer, både bland
journalister och allmänhet, är mer skeptiska till att
namnen och nationaliteterna på de drabbade dröjde
än yngre, men mer positiva till direktsända intervjuer
med ögonvittnen. Dessutom bedömer äldre den snabba publiceringen av förövarens namn och nationalitet
som mer positivt än övriga.
Det finns också skillnader mellan män och kvinnor,
där kvinnor generellt förefaller vara mer restriktiva.
De värderar det som mer etiskt korrekt att vänta med
publicering av namn och nationalitet av både offer och
förövare än vad männen gör, och är mer kritiska till direktsända intervjuer med ögonvittnen, samtidigt som
de är något mer förstående för rapporteringarna om
skottlossning.
Även utbildningsnivå verkar ha en självständig effekt på värderingen av de medieetiska bedömningarna. Högutbildade är mer restriktiva ifråga om namnpublicering och direktsändningar med ögonvittnen.
Dessutom är de mer kritiska till rapporteringen om
skottlossningen på Fridhemsplan.
Medieetikens dimensioner förklaras därmed såväl
av en journalistisk yrkesidentitet och praktisk yrkeserfarenhet som av faktorer som kan kopplas till kön,
ålder och utbildning.
Förändrad syn på medieetiken?

Den första nyheten om terrorattentatet på Drottninggatan i Stockholm den 7 april 2017 kom endast någon
minut efter att lastbilens färd stoppats. I dagens digi
Behöver vi verkligen veta allt? | 75

tala medielandskap läggs nyheter ut på internet och i
sociala medier i realtid, medan en händelse fortfarande
pågår och utgången är oviss. Anledningarna är flera.
Dels handlar det om att det är tekniskt möjligt, nyhetsmediernas publiceringsprocess är enkel och omedelbar. Dels om att allmänhetens behov av information är
stor och att viktiga och relevanta uppgifter kan spara
liv och underlätta räddningsarbete. Men det handlar
också om att inte hamna på efterkälken i nyhetsjakten.
Konkurrensen på mediemarknaden bidrar till att påskynda beslut om publicering. Behovet av information
är oftast som störst när tillgången till säkerställda fakta är som minst och krisens orsaker, omfattning och
konsekvenser är okända. Under en pågående kris fattas beslut om publicering och etiska bedömningar görs
under tidspress i spänningsfältet mellan vad allmänheten bör och vill veta och vilka konsekvenser publiceringen kan få.
Detta är inte unikt för journalistiken om Stockholms
attentatet utan gäller också för tidigare stora nyhetshändelser. Skillnaden är att publiceringen i dag går så
mycket snabbare och att nyhetsmedierna inte längre
har nyhetsmonopol. Uppgifter och rykten läggs blixtsnabbt ut på sociala medier och alternativa nyhetstjänster på internet. Kraven på sanning, saklighet och
en hög etisk standard i nyhetsjournalistiken är dock
de samma. Vi förväntar oss att den håller god kvalitet
oberoende av hur produktionsvillkoren ser ut.
De huvudsakliga slutsatserna av analyserna i detta kapitel är att nyhetsrapporteringen generellt sett
fick godkänt, både av allmänhet och journalister. På
en mer detaljerad nivå fanns det ändå skillnader. Dels
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inom journalistkåren, där de journalister som deltagit i bevakningen av terrorattacken var mindre kritiska
till medieetiska aspekter av rapporteringen, dels mellan journalisterna och allmänheten. Medborgarna var
i högre grad positiva till att namn publicerades, både
på förövare och brottsoffer, medan journalisterna i
större utsträckning ansåg det vara rätt att vänta med
namnpubliceringarna.
Här skiljer sig resultaten från liknande studier i början på 2000-talet (Börjesson, 2007) då förhållandet
var det omvända och allmänheten var mer restriktiv
än journalisterna. Vad som orsakat omsvängningen
är oklart. En möjlig förklaring är att nyheter i sociala
och alternativa medier i dagens digitaliserade medielandskap inte lyder under de pressetiska reglerna.
Rykten, halvsanningar, bilder och integritetskänslig
information publiceras ständigt och utan restriktioner.
Internet erbjuder obegränsad tillgång till sensationer,
oförblommerat skvaller och avslöjande information
om både personer och sakförhållanden. För de som
regelbundet tar del av detta innehåll, som i någon mån
under senare decenniet också börjat spilla över i traditionella nyhetsmedier, har kanske ribban för vad som
är etiskt accepterat höjts. Det är åtminstone vad resultaten från Stockholmsattentatet visar. Vi vet dock inte
om detta är en generell omsvängning av de medieetiska
bedömningarna mellan journalister och allmänhet
eller om förklaringar finns i förhållanden som var specifika för attentatet 7 april. Här finns med andra ord
behov av mer forskning om medieetik bland allmänhet
och journalister.
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Opinionen kring
nyhetsrapporteringen
av terrordådet
i Stockholm 2017
Jacob Sohlberg*

Vid dramatiska händelser uppstår ofta ett starkt informationsbehov (Sellnow & Seeger, 2013), vilket
också skedde efter terrordådet i Stockholm. Det var
alltså inte bara personal inom polisen, sjukvården och
brandkåren som omedelbart sattes på prov i samband
med dådet, utan också de journalister som är ansvariga för att allmänheten ska få snabb och tillförlitlig
information. På många sätt verkar nyhetsmedierna ha
skött uppgiften på ett tillfredsställande sätt då fakta
fort spreds om att terrordådet ägt rum, men samtidigt
förmedlades information som senare visade sig vara
felaktig (se Odéns kapitel i denna bok). Exempelvis
spreds rykten om skottlossning på Hötorget och Fridhemsplan (Treijs, 2017). Den motsättning som står
mellan kvalitet och snabbhet sattes därmed i fokus i
samband med dådet, och det framstår som att nyhetsmedierna gjort avkall på kvalitet i sin iver att hastigt
* Jacob Sohlberg är fil dr i statsvetenskap vid Göteborgs universitet.
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sprida information (se Östlunds kapitel i denna bok).
Det är dock oklart vilka bedömningar allmänheten
faktiskt gjorde av nyhetsmediernas rapportering och
vilken roll ryktesspridningen hade för dessa omdömen. En möjlighet är att människor tyckte att nyhetsmedierna inledningsvis skötte sitt uppdrag ganska väl,
men att de vid närmare eftertanke drog slutsatsen att
bevakningen hade brister, och att då ryktesspridningen pekades ut som ett problem. Med andra ord kanske det krävs tid för att uppfatta specifika problem så
som felaktig ryktesspridning. En annan möjlighet är
att människor inte alls tyckte att nyhetsmedierna gjort
ett dåligt jobb efter att ha tänkt igenom rapporteringen. Kanske förstår människor svårigheterna kring att
rapportera vid dramatiska händelser och att ryktesspridningen här sågs som ett mindre problem. Syftet
med detta kapitel är att reda ut hur det faktiskt såg ut.
Frågor om förändring över tid kan besvaras tack vare
att allmänhetens uppfattningar och åsikter mättes under flera dagar från och med den dag som terrordådet
ägt rum.
Terrorattacker och förändrade uppfattningar

I samband med terroristattacker blir människor ofta
känslomässiga, och dessa känslor påverkar i sin tur attityder och verklighetsuppfattningar. Exempelvis visar
forskning kring reaktionerna efter den 11 september
2001 att oroliga människor i hög grad sökte efter ny
information, utan att för den skull bli mer kunniga,
medan arga individer sökte efter enkla lösningar på
komplexa problem (Huddy, Feldman, Taber, & Lahav,
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2005). En annan tendens i samband med dessa dåd är
att människor ökar sitt stöd för politiska ledare och
viktiga institutioner, någon som ibland omnämns som
rally-round-the-flag-effekter (Baker & Oneal, 2001).
Sammantaget visar denna forskning på att det är svårt
att göra sansade bedömningar direkt i anslutning till
dramatiska händelser.
Dock är det upphaussade läget temporärt; allteftersom tiden går ger det okritiska förhållningssättet till
institutioner vika (Jacobson, 2007). På ett liknande
sätt diskuterar psykologisk forskning vad som händer när människor går från ett tankemönster som är
automatiskt och snabbt till ett mer systematiskt och
långsammare sätt. När man tänker snabbt brukar man
förlita sig på enkla kognitiva genvägar som exempelvis
statusen på personer som uttalar sig, men när man tänker mer systematiskt bryr man sig mindre om status,
utan fokuserar på vad personer faktiskt säger (Eagly &
Chaiken, 1993; Petty & Cacioppo, 1986).
Med tanke på ovanstående forskning är det möjligt
att människor initialt bedömde nyhetsrapporteringen
som god, men att de gav ett sämre omdöme efter att
den första chocken lagt sig, då de haft möjlighet att
tänka igenom rapporteringen mer utförligt. Som tidigare nämnts spreds felaktiga rykten i nyhetsmedierna, inklusive bland traditionella nyhetsmedier. Detta
borde rimligtvis befolkningen ha märkt, men kanske
inte inledningsvis när fokus mest låg på själva terror
attacken, utan snarare efteråt när man kunnat tänka
igenom situationen mer ordentligt. Dessa förväntningar bildar en tänkt orsakskedja som illustreras av
figur 1. Med andra ord undersöks om effekten av förlu82 | Jacob Sohlberg

pen tid från terrordådet förs vidare av uppfattningar
om rykten, och om dessa i sin tur påverkar bedömningar av nyhetsmediernas rapportering. Ett annat
sätt att uttrycka detta är att många av dem som fått tid
att tänka över rapporteringen också betänker ryktesspridningen, vilket i slutändan resulterar i att rapporteringen får ett sämre omdöme.
Figur 1. Påverkan på bedömningar av nyhetsmediernas
rapportering kring terrordådet.

Tid

+

Rykten

-

Bedömning av
nyhetsmediernas
rapportering kring
terrordådet

Opinionsmätning i samband med terrordådet

För att undersöka de möjliga sambanden i figur 1
används Medborgarpanelen vid LORE/SOM-institutet vid Göteborgs universitet där mer än 20 000
vuxna svenskar intervjuats online i anslutning till
terrorattentatet. Anledningen att så många personer
snabbt kunde kontaktas är att de redan tidigare var rekryterade till Medborgarpanelen (The Laboratory of
Opinion Research, 2018).
Tre saker är särskilt viktiga att känna till om undersökningsdesignen. För det första, frågan som mäter
allmänhetens uppfattning om rapporteringen ställdes
på följande vis: ”Hur tycker du att nyhetsmedierna har
rapporterat om det misstänkta terrordådet?” Respondenterna fick sju svarsalternativ, från ”Inte alls bra (1)”
till ”Mycket bra (7)”. Denna variabel har kodats om
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så att värden går från 0 till 1 i ökande grad av positiva
omdömen.
För det andra, uppfattningar om rykten och felaktigheter mättes genom svaren på följande öppna fråga:
”Har du någon kommentar om nyhetsmediernas rapportering?” Utifrån svaren har en ny variabel skapats
där kommentarer som innehåller något av orden (eller
del av dem) ”rykte”, ”skott”, ”skjut” eller ”fel” har kodats som 1. Exempelvis har kommentaren ”Det spreds
en del rykten om skottlossning som senare visade sig
inte stämma” kodats som 1. För personer som inte
nämnde något av orden har variabeln kodats som 0.
För det tredje, inbjudningarna till enkäten skickades
ut i tre omgångar. Den första gruppen fick inbjudan
den 7 april, den andra den 10 april och den tredje den 13
april. Slumpen avgjorde i vilken grupp man hamnade,
vilket gör att designen blir experimentell. Tack vare
slumpen blir det enda som skiljer grupperna åt att de
fick utskicken på olika dagar och det är alltså det enda
som kan påverka eventuellt effekt. Respondenterna
kunde besvara enkäten fram till den 18 april. Tabell 1
visar när inbjudningarna gick ut och när respondenterna slutförde enkäten. Då det finns spridning i när
individer besvarade enkäten är det möjligt att se om bedömningen av nyhetsmediernas rapportering förändrades över tid. Variabeln går från 0 (dagen då terror
attacken ägde rum) till 11. Den följande analysen utgår
från en så kallad dummykodning av tidsvariabeln där
referenskategorin är dagen för terrorattacken (dag 0).
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Tabell 1. Enkätutskick i tre omgångar och svarsdatum.
Utskick 1

Utskick 2

Utskick 3

Totalt

7 april

3544

0

0

3544

8 april

1989

0

0

1989

9 april

783

0

0

783

10 april

629

3384

0

4013

11 april

223

2742

0

2965

12 april

122

528

0

650

13 april

64

215

2581

2860

14 april

33

119

2464

2616

15 april

19

84

555

658

16 april

22

82

407

511

17 april

39

90

417

546

18 april

25

48

305

378

Totalt

7492

7292

6729

21513

Källa: Medborgarpanelen 2017.

Sämre omdömen över tid

Så hur såg då den samlade bedömningen av rapporteringen ut över tid? Det tydliga mönstret i omdömet
av nyhetsmediernas rapportering är att svenskar initialt tyckte att rapporteringen var bättre än de ansåg
senare, vilket visas av figur 2. Det sämre omdömet
sätter sig redan på tredje dagen, varpå det inte för-
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ändras markant. Skillnaden över tid är statistiskt signifikant, vilket innebär att det är högst osannolikt
att slumpen kan förklara det försämrade omdömet.1
Effekten har beräknats med hjälp av regressionsanalys.
Även om fokus istället ligger på de tre olika utskicksgrupperna (och inte det exakta datum när man slutförde enkäten) finns det en statistiskt signifikant skillnad
mellan de som fick utskicket den 7 april i jämförelse
med de som fick det den 10 eller 13 april (5 respektive
6 procentenheter lägre). Tack vare slumpmässigheten
i när de svarande fick inbjudan till enkäten går det att
med hög säkerhet sluta sig till att det finns en kausal
effekt.
Nu kanske den observante läsaren invänder att tendensen mot ett sjunkande förtroende under dagarna
efter en dramatisk händelse skulle kunna vara generell
för alla institutioner efter den här typen av terrordåd.
Så är dock inte fallet enligt data. Det snabbt försämrade omdömet gäller specifikt för nyhetsrapporteringen
kring dådet och inte för exempelvis polisen, riksdagen
eller migrationsverket.2

1

2

Resultaten redovisas inte här, men ytterligare analys av personer som blivit återkontaktade två veckor efter den första intervjun i samband med
terrordådet håller fast vid sitt relativt låga omdöme om rapporteringen.
Det lägre omdömet som etableras omkring dag 3 håller alltså i sig över en
längre period än vad som redovisas i figur 2.
Då samma personer har intervjuats flera månader före terrorattacken
kan jag undersöka om det faktiskt blev en rally-around-the-flag-effekt efter dådet för regeringen och statliga institutioner. En separat analys visar
att förtroendet omedelbart gick upp för vissa av dessa (dvs det var högre
från samma dag som terrorattacken).
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Figur 2. Förändring över tid i bedömningen av
nyhetsmediernas rapportering om terrordådet.
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Kommentar: Resultaten presenteras även i appendix (tabell A1, modell 1).
Källa: Medborgarpanelen 2017.

Sämre omdöme bland de som tog upp rykten

Ovanstående resultat är i linje med förväntningen att
det krävdes tid för att inse att nyhetsmedierna gjorde misstag i form av spridning av rykten. Det är dock
möjligt att uppfattningar om rykten inte ledde till det
försämrade omdömet, utan det var istället andra saker
som låg bakom förändringen. För att närmare undersöka detta används återigen uppfattningarna om hur bra
nyhetsmedierna rapporterade om terrordådet som utfallsvariabel, det vill säga det som förklaras. Den meka-
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nism eller orsaksfaktor som undersöks är uppfattningen att medierapporteringen karaktäriserades av rykten
och felaktigheter. För att kunna dra slutsatsen att uppfattningar om rykten faktiskt påverkade åsikter om nyhetsmediernas rapportering ska personer som nämner
rykten ha gett ett lägre omdöme om nyhetsmedierna.

0

.1

Nöjdhet med nyhetsmedias rapportering
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

1

Figur 3. Effekten av uppfattningar om rykten på bedömningen
av nyhetsmediernas rapportering.

Nämnde inte ryktesord

Nämnde ryktesord

Kommentar: Resultaten presenteras även i appendix (tabell A1, modell 3).
Källa: Medborgarpanelen 2017.

Resultaten som presenteras i figur 3 visar att omdömet
om nyhetsmediernas rapportering blev sämre bland
dem som nämnt rykten och felaktigheter. Bland personer som nämnt ord som rykten och felaktigheter var
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omdömet 0,08 lägre. Även denna effekt är statistiskt
säkerställd (p < 0,001). Noterbart är att effekten kvarstår vid beaktande av att andra faktorer också påverkar bedömningen av nyhetsmediernas rapportering.
Mer specifikt får effekten stöd även när jag tar hänsyn
till de svarandes politiska intresse, vänster-högerplacering, mellanmänskliga och politiska tillit, utbildnings
nivå, kön, ålder, födelseland och hur många ord de skrev
i sina kommentarer.
Rykten oftare nämnda efter några dagar

I analysen ovan låg fokus på sambandet mellan det
mellanliggande och sista steget i den tänkta orsakskedjan presenterad i figur 1. Hur såg det då ut med relationen mellan förlupen tid efter dådet och uppfattningen
att nyhetsmedierna rapporterade felaktiga rykten,
dvs mellan det första och mellanliggande steget? Då
utfallsvariabeln kan anta två värden (0 = nämnde inte
ryktesord, 1 = nämnde ryktesord) används logistisk
regression. I linje med förväntningen att det krävdes
tid för att inse att nyhetsmedierna rapporterat oriktiga
rykten visar resultaten att dessa nämndes oftare några
dagar efter terrordådet i jämförelse med direkt efter.
Exempelvis var det bara 6 procent som nämnde rykten
samma dag som terrordådet medan 14 procent nämnde dessa tre dagar efteråt. Figur 4 visar att kommentarer om rykten ökade gradvis för att från den andra
eller tredje dagen ligga på ungefär samma nivå. Skill-
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naden över tid består även vid beaktande av att andra
faktorer också påverkar hur ofta man nämner rykten.

.05

.1

.15

.2

Figur 4. Förlupen tid från terrordådet
och kommentarer om rykten.
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Kommentar: Resultaten presenteras även i appendix (tabell A2).
Källa: Medborgarpanelen 2017.

Figur 1 visade en tänkt orsakskedja där en effekt (förlupen tid) påverkar en annan (uppfattningar om rykten),
vilket till slut påverkar utfallsvariabeln (bedömningar
om nyhetsmediernas rapportering). Med andra ord är
tanken att personer som befann sig några dagar från
terrordådet också var de som nämnde att nyhetsmedierna tog upp felaktigheter, vilket i sin tur sänkte deras
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övergripande omdöme om rapporteringen. Enligt två
olika analysmetoder finns det stöd för denna kedja.3
Rapportering av rykten sänkte medieförtroendet

Inledningsvis lyftes möjligheten att människor skulle
ge ett sämre omdöme för nyhetsmediernas rapportering kring terrordådet efter att de fått några dagar
att reflektera kring rapporteringen. En anledning till
det förväntade sämre omdömet över tid var att man
då skulle ta fasta på de felaktiga rykten (exempelvis
om skottlossning) som spreds i samband med terror
attacken. Denna möjlighet undersökts med hjälp av ett
surveyexperiment där omkring 20 000 personer deltog.
Den experimentella komponenten bestod av att utskicken gick ut vid tre olika tidpunkter.
Resultaten visade att uppfattningar om rapporteringen kring dådet påverkades av hur mycket tid som
gått sedan attacken. Till en början ansåg svenskar att
nyhetsmedierna gjort ett relativt gott jobb, men efter
bara några dagar hade de dragit slutsatsen att rapporteringen faktiskt inte var fullt så bra. I absoluta termer
var det kanske inte någon dramatisk försämring, men
med tanke på att folkopinionen ofta rör sig ganska
3

För att belägga att en bakomliggande effekt förs vidare av en mellanliggande faktor har kvantitativ forskning ofta lutat sig mot en metod som
lanserades av Baron och Kenny (1986). Enligt denna metod bör fyra kriterier uppfyllas. Tre av dessa har redan uppfyllts (se resultaten som ligger
till grund för figur 2, figur 3 och figur 4) och ett ytterligare test, så kallat
sobeltest (inte redovisat här), finner att det fjärde kriteriet också är uppfyllt. Dock har senare forskning visat på svagheter med denna medieringsmetod (Imai, Keele, & Tingley, 2010). Men även med mer korrekta
och avancerade metoder pekar resultaten åt samma håll.
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sakta är det ändå en tydlig förändring. En anledning
till det försämrade omdömet visade sig vara att svenskarna, efter lite tid, påverkats av de felaktiga rykten som
spreds. Exakt hur de drog den slutsatsen besvarar inte
detta kapitel. Kanske drog man den slutsatsen själv
efter att ha tänkt igenom rapporteringen eller kanske
tog man in den självkritik som fanns i medierna dagarna efter dådet. Oavsett vilket har de svenskar som uppfattat att rykten spreds gett rapporteringen ett sämre
omdöme.
Noterbart är också att uppfattningar om rykten inte
är hela förklaringen till det sämre omdömet över tid.
Effekten av tid finns alltså där även vid beaktandet av
det sämre omdömet från de som tog upp rykten och felaktigheter (se modell 3 i tabell 1a för mer detaljer). Det
finns flera tänkbara förklaringar. Exempelvis kanske
man tyckte att nyhetsmedierna överdramatiserat eller
varit för närgångna. Det är också möjligt att många av
dem som ansåg att det varit för mycket ryktesspridning
inte tog sig tid att nämna detta i de öppna svaren. Det
tar trots allt tid att svara med text i en enkät.
Som diskuteras i andra kapitel i denna bok sitter
nyhetsmedierna i en rävsax där allmänheten förväntar sig blixtsnabba och korrekta nyheter. Detta kapitel
visar att det kostar att rapportera felaktigheter, även
om den kostnaden kanske inte uppstår omedelbart.
Huruvida felaktiga rapporter som de i samband med
terrorattacken i Stockholm leder till långsiktiga kostnader i form av urholkat förtroendet för nyhetsmedierna som helhet är en relevant fråga i behov av fortsatt
forskning. Det är även viktigt att studera hur generell
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modellen med sämre omdöme över tid faktiskt är. Är
det sämre omdömet av rapportering kring dramatiska händelser något som oftast händer eller gäller den
specifikt för dådet i Stockholm? Hur allvarliga måste
misstagen vara för att påverka omdömet? Dessa typer
av frågor borde studeras mer utförligt.
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Appendix
Tabell A1. Effekter på bedömningar av nyhetsmediernas
rapportering kring terrordådet.
(1)
Rykten nämns
Dag 1 (dummy)
Dag 2 (dummy)
Dag 3 (dummy)

(2)

(3)

-0.078**

-0.073**

(0.006)

(0.006)

0.021**

0.023**

(0.007)

(0.007)

-0.008

-0.004

(0.010)

(0.010)

-0.045**

-0.039**

(0.006)

(0.006)

Dag 4 (dummy)

-0.044**

-0.039**

(0.006)

(0.006)

Dag 5 (dummy)

-0.049**

-0.047**

(0.010)

(0.010)

Dag 6 (dummy)

-0.060**

-0.055**

(0.006)

(0.006)

Dag 7 (dummy)

-0.051**

-0.048**

(0.006)

(0.006)

Dag 8 (dummy)

-0.058**

-0.054**

(0.010)

(0.010)

Dag 9 (dummy)

-0.036**

-0.033**

(0.011)

(0.011)

Dag 10 (dummy)

-0.053**

-0.049**

(0.011)

(0.011)

Dag 11 (dummy)

-0.042**

-0.035**

Antal ord i kommentarer

-0.003**

-0.002**

-0.002**

(0.000)

(0.000)

(0.000)

0.085**

0.083**

0.083**

(0.004)

(0.004)

(0.004)

(0.013)

Kvinna (dummy)
Ålder
Utbildningsnivå

(0.013)

0.003**

0.003**

0.003**

(0.000)

(0.000)

(0.000)

-0.072**

-0.068**

-0.068**

(0.007)

(0.007)

(0.007)
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Född utomlands (dummy)

(1)

(2)

(3)

-0.010

-0.010

-0.010

(0.007)

(0.007)

(0.007)

Vänster-högerplacering

0.032**

0.031**

0.030**

(0.007)

(0.007)

(0.007)

Politiskt intresse

-0.074**

-0.069**

-0.071**

(0.008)

(0.008)

(0.008)

0.206**

0.211**

0.210**

(0.007)

(0.007)

(0.007)

0.051**

0.055**

0.054**

(0.009)

(0.009)

(0.009)

0.503**

0.475**

0.508**

(0.012)

(0.012)

(0.012)

Politisk tillit
Mellanmänsklig tillit
Konstant
R2

0.16

0.16

0.17

N

20,060

20,060

20,060

Kommentar: Effekter har estimerats med minsta-kvadraten-metoden. Standardfel visas inom parenteser. Kodningen för rykten nämns och dag efter terrordådet beskrivs
ovan. Antal ord i kommentarer mäter hur många ord som skrivits av deltagarna om nyhetsmediernas rapportering. Kvinna anger om respondenten identifierar sig som kvinna
(man och annat är referenskategori). Ålder är ålder i antal år. Utbildningsnivå har nio
kategorier (från ej fullgjort grundskola till forskarexamen). Född utomlands är kodat 1
för de som är födda utanför Sverige (svenskfödd är referenskategori). Vänster-högerplacering är en 11-grading skala som anger placering på vänster-högerskalan (höga värden
innebär mer höger). Politiskt intresse har fyra kategorier där högre värden anger högre
intresse. Politisk tillit mäter respondenternas förtroende för politiker och mellanmänsklig
tillit mäter förtroende för andra människor i allmänhet. De två sistnämnda har båda fyra
svarsalternativ där högre värden innebär högre tillit. Alla variabler förutom ålder (16-103)
är omkodade så att de går från 0 till 1. *p<0.05; **p<0.01.
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Tabell A2. Effekter av tid på förekomsten
av kommentarer om rykten.
Dag 1 (dummy)

0.409**
(0.117)

Dag 2 (dummy)

0.789**
(0.142)

Dag 3 (dummy)

0.963**
(0.091)

Dag 4 (dummy)

0.917**
(0.097)

Dag 5 (dummy)

0.475**
(0.162)

Dag 6 (dummy)

0.843**
(0.098)

Dag 7 (dummy)

0.666**
(0.104)

Dag 8 (dummy)

0.734**
(0.156)

Dag 9 (dummy)

0.615**
(0.175)

Dag 10 (dummy)

0.711**
(0.160)

Dag 11 (dummy)

1.033**
(0.170)

Antal ord i kommentarer

0.031**
(0.001)

Kvinna (dummy)

-0.338**
(0.053)

Ålder

-0.030**
(0.002)

Utbildningsnivå

0.801**
(0.117)

Född utomlands (dummy)

-0.116
(0.107)

Vänster-högerplacering

-0.218*
(0.098)
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Politiskt intresse

0.524**
(0.123)

Politisk tillit

0.597**
(0.104)

Mellanmänsklig tillit

0.464**
(0.139)

Konstant

-3.133**
(0.191)

N

20,399

Kommentar: Tabellen visar oddskvoter som estimerats med logistisk regression.
För innebörd och kodning av variabler, se tabell A1.*p<0.05; **p<0.01.
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”Uppgifter om en knivattack”
Allmänhetens förståelse av journalistiska
osäkerhetsmarkörer under ett terrorattentat
Jacob Sohlberg, Bengt Johansson
och Peter Esaiasson*

Under kriser tvingas journalisterna att väga av mellan att vara snabba och att vara korrekta. Å ena sidan
behöver allmänheten omedelbar information om vad
som har hänt (Sellnow & Seeger, 2013). Å andra sidan
tar det tid att kontrollera sanningshalten i alla uppgifter som når redaktionen (Kovach & Rosenstiel, 2014;
se även Odéns och Östlunds kapitel i denna bok). Det
rör sig om ett genuint dilemma: snabb publicering ökar
risken att informationen är felaktig, långsam publicering ökar risken att allmänheten undanhålls relevant
information (Boin m fl., 2016).
Ett sätt för journalistiken att hantera dilemmat är
att publicera osäker information med särskilda osäker
hetsmarkörer. En osäkerhetsmarkör är ett uttryck som
signalerar att informationen inte är verifierad. Typiska
uttryck i sammanhanget är ”uppgifter om” och ”uppges ha”. Sådana markörer tillåter journalisterna att
* Jacob Sohlberg är fil dr i statsvetenskap, Bengt Johansson professor i
journalistik och masskommunikation och Peter Esaiasson är professor i
statsvetenskap, samtliga vid Göteborgs universitet.
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snabbt gå ut med information som bedöms vara relevant men som man ännu inte vet är korrekt. Ett typ
exempel i samband med en skogsbrand kan vara att
”det finns uppgifter om att elden är på väg att spridas
över länsväg 781 strax norr om Sågtäkten”. Ett oskyldigare exempel från sportjournalistiken är att ”den
norske mittfältaren Fredrik Haugen uppges inom kort
skriva på för IFK Göteborg”.
Information med osäkerhetsmarkörer lämnar mer
tolkningsansvar än annars till allmänheten. Journalisterna har gjort klart att man visserligen bedömer uppgiften som relevant och förhållandevis trovärdig (helt
osannolika uppgifter publiceras inte) men att man inte
går i god för att den är korrekt. Det är därmed den
enskilde nyhetskonsumentens ansvar att avgöra om
informationen skall beaktas. Skall man som boende
i närheten av Sågtäkten agera? Och skall man som
supporter till IFK Göteborg glädjas över ett tillskott
till spelartruppen?
En förutsättning för att systemet med osäkerhetsmarkörer skall fungera är att allmänheten uppfattar
journalistikens signaler. Om människor förstår markörerna på fel sätt – för att de feltolkas eller för att de
inte ens registreras – får det konsekvenser på både lång
och kort sikt. På kort sikt kommer människor att bilda
sig uppfattningar på felaktig grund, i extremfallet med
konsekvenser för vilka risker den enskilde utsätter sig
för. På lång sikt, om information som uppfattats som
korrekt visar sig vara inkorrekt, riskerar förtroendet
för medierna att undergrävas.
Frågan om allmänhetens förståelse av osäkerhets-
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markörer är särskilt viktig i samband med kriser. Även
om människor uppfattar markörerna under lugnare omständigheter är det inte säkert att förståelsen är
lika utvecklad när den behövs som mest, under stressen av dramatiska händelser. Förmågan att uppfatta
osäkerhets
markörer kan därmed ses som en del av
människors kriskommunikationskompetens (se inledningskapitlet). På motsvarande sätt är det viktigt för
journalistiken att få kunskap om hur allmänheten uppfattar de journalistiska stilgrepp som används för att
markera att nyheten är osäker.
Det finns därför behov av systematiska studier på
området. Faktum är att vi inte hittat någon enda undersökning som prövar människors förståelse av journalistiska osäkerhetsmarkörer, varken under normala
omständigheter eller i samband med kriser. För att
börja åtgärda kunskapsbristen skall vi i detta kapitel
analysera problematiken i samband med den särskilda typen av kriser som förknippas med terrorattacker
(Hess & Kalb, 2003).
Undersökningen har gjorts med experimentell
metod. Vi har genomfört ett webbaserat survey
experiment där deltagarna får läsa en dramatisk påhittad nyhet om en knivattack som innehåller, eller
inte innehåller, journalistiska osäkerhetsmarkörer och
som föregås, eller inte föregås, av ett terrorattentat
med en exploderande lastbil. Situationen liknar i sitt
upplägg terrorattacken i Stockholm den 7 april 2017
och de därpå följande ryktena om skottlossningar (se
Odéns kapitel i denna bok). Genom att slumpen styr
vilken version av nyheten deltagarna får ta del av (ran-
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domiserad tilldelning av behandling) kan vi vara rimligt säkra på att det är just nyhetens utformning som
förklarar eventuella gruppskillnader mellan dem som
läst olika versioner av nyheten.
Studiens relevans är beroende av att undersök
ningen återspeglar verkliga förhållanden. Experimentet inleds med att deltagarna i den webbaserade
enkäten får veta att de skall få läsa en nyhet och vi ber
dem föreställa sig hur de skulle reagera om situationen
inträffade på riktigt. Tillvägagångssättet kallas i litte
raturen för vinjettexperiment. Trots att situationen
kan verkar konstlad har valideringsstudier funnit att
vinjettexperiment får jämförbara effekter med riktiga
händelser (Hainmueller, Hangartner, & Yamamoto,
2015). Som kommer att framgå är också nyhets
artiklarna realistiskt utformade.
Deltagarna i experimentet ingår i Medborgar
panelen vid LORE/SOM-institutet, Göteborgs universitet. Ur Medborgarpanelen har vi dragit ett urval på 3 247 respondenter varav till slut 2 382 deltog
i studien (svarsfrekvens 74 procent). Urvalet är stratifierat på kön, ålder och utbildning så att dessa egenskaper matchar sammansättningen i befolkningen
som helhet. Undersökningen genomfördes i december
2017–januari 2018.
Två hypoteser

Analyserna utgår från två hypoteser. Den första
och mest grundläggande kallar vi osäkerhetsmarkör-
hypotesen. I likhet med den journalistiska praktiken
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tror vi att allmänheten under normala omständigheter
uppfattar journalistiska osäkerhetsmarkörer på förväntat sätt. I detta sammanhang innebär det att information om en dramatisk nyhet som förses med en
osäkerhetsmarkör betraktas som mindre tillförlitlig än
information om samma nyhet som rapporteras utan
osäkerhetsmarkörer.
Vi skiljer vidare mellan två typer av osäkerhetsmarkörer. Den ena markören betonar att det finns ”uppgifter” om att händelsen inträffat. Tillsammans med snarlika uttryck som ”uppges ha” är det den förmodligen
vanligaste formen av osäkerhetsmarkör i dagens nyhetsjournalistik. Den andra markören sänder en starkare
signal om osäkerhet genom att betona att uppgifterna
om händelsen är ”obekräftade”. Den typen av tydlig
markering var förmodligen vanligare för några decennier sedan men förekommer fortfarande. Vi förväntar
oss att båda typerna av osäkerhetsmarkörer uppfattas
av allmänheten men att den senare gör tydligast avtryck.
Den andra hypotesen kallar vi kriskontext-hypotesen.
Den handlar om allmänhetens förmåga att uppfatta
osäkerhetsmarkörer under akuta krisskeden när andra
dramatiska händelser redan inträffat. En krissituation
kännetecknas av hög generell osäkerhet, av ett stort
behov av information och av stark stress (Odén m fl.,
2016; Sellnow & Seeger, 2013). Vi tror att människor
som befinner sig i sådana situationer har sämre förmåga än annars att uppfatta nyanser i mediernas innehåll. Med andra ord tror vi att människor är sämre på
att uppfatta journalistiska osäkerhetsmarkörer under
kriser jämfört med andra situationer.
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För att pröva kriskontext-hypotesen skiljer vi mellan
tre situationer av mer eller mindre stark kriskaraktär. I
den normala situationen inträffar den dramatiska nyheten utan föregående händelse. I krissituationen inträffar den dramatiska nyheten i ett andra skede efter
en annan dramatisk händelse (i det här fallet en lastbilsbomb med flera döda). I den starkt hotande krissituationen inträffar den dramatiska nyheten efter en
dramatisk händelse som är ännu mer hotande (bomb
attentat har förövats av återvändande IS-soldater).

Modell över förväntade skillnader beroende på osäkerhetsmarkörer och
kontext.
Figur 1. Modell över förväntade skillnader beroende på
osäkerhetsmarkörer och kontext.
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värden: en grupp deltagare har läst den dramatiska nyheten utan osäkerhetsmarkör i en
icke-krissituation; en annan grupp har läst samma nyhet i en krissituation; en ytterligare
grupp har läst nyheten i en starkt hotande krissituation och så vidare. Tekniskt uttryckt har vi
använt en 3 (ingen osäkerhetsmarkör, osäkerhetsmarkör och stark osäkerhetsmarkör) x 3
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Frågorna om informationens tillförlitlighet – det utfall vi undersöker – ställdes omedelbart
efter att deltagarna läst rapporteringen om den dramatiska nyheten.
Gången av experimentet var som följer. Samtliga nio grupper fick inledningsvis läsa en kort

som inte har osäkerhetsmarkörer. Till höger ser vi det
förväntade utfallet under en pågående kris, exempelvis
när som i Stockholmsfallet ett attentat redan inträffat
(”Kriskontext”). Här tror vi att publiken tappar förmågan att uppfatta osäkerhetssignalerna och att man
alltså inte längre gör någon skillnad mellan nyheter
som försetts med osäkerhetsmarkörer och de som inte
har någon osäkerhetsmarkör. Vi förväntar oss också
att nyheterna med osäkerhetsmarkörer kommer att
betraktas som mer tillförlitliga än i en normal situation (”Ingen kriskontext”).
Experimentell osäkerhet och kris

För att pröva osäkerhetsmarkör-hypotesen och kriskontext-hypotesen har vi konstruerat vinjetter som
dels varierar förekomsten av osäkerhetsmarkörer i den
journalistiska rapporteringen av en dramatisk händelse, dels den kontext i vilken deltagarna tar del av
rapporteringen. Vi undersöker samtliga nio kombinationer av två variabler med vardera tre värden: en grupp
deltagare har läst den dramatiska nyheten utan osäkerhetsmarkör i en icke-krissituation; en annan grupp
har läst samma nyhet i en krissituation; en ytterligare
grupp har läst nyheten i en starkt hotande krissituation
och så vidare. Tekniskt uttryckt har vi använt en 3 (ingen osäkerhetsmarkör, osäkerhetsmarkör och stark osäkerhetsmarkör) x 3 (ingen krissituation, krissituation
och starkt hotande krissituation) fullfaktoriell design.
Frågorna om informationens tillförlitlighet – det utfall
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vi undersöker – ställdes omedelbart efter att deltagarna läst rapporteringen om den dramatiska nyheten.
Gången av experimentet var som följer. Samtliga nio
grupper fick inledningsvis läsa en kort introduktion på
sin skärm: ”Nästa del handlar om nyheter. Lev dig in i
att de hände på riktigt!” Därefter fick deltagarna olika
information beroende på vilken experimentgrupp de
placerats i. De tre grupper som tog ställning till informationens tillförlitlighet i en normal situation fick direkt läsa den dramatiska nyheten och därefter besvara
en serie frågor (om informationens tillförlitlighet, men
också om sina känslomässiga reaktioner på nyheten
och om vad de mindes av nyheten). De sex grupper som
tog ställning till informationens tillförlitlighet i en krissituation fick gå igenom samma procedur men först
efter att ha fått läsa en annan dramatisk nyhet.
Genom att koppla samman två nyheter liknar experimentet händelserna i Stockholm den 7 april, då lastbilsattacken snabbt blev bekräftad men där uppgifterna om efterföljande skottlossningar på olika platser i
Stockholm omgärdades av mer osäkerhet. Med hjälp
av vår experimentella design kan vi utreda den kontrafaktiska situationen där osäkra uppgifter kring en
andra attack spreds utan att ha föregåtts av en större
terroristattack. Vi kan därmed belysa frågan om hur
allmänheten hade reagerat om mediernas rapportering om skottlossning vid Fridhemsplan inte hade föregåtts av terrorattacken på Drottninggatan.
Vinjetter med och utan osäkerhetsmarkörer

Den fiktiva dramatiska nyheten där vi varierar förekomsten av osäkerhetsmarkörer – där vi alltså prövar
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om allmänheten uppfattar journalisternas osäkerhetsmarkörer – handlar om en knivattack vid Riksbron i anslutning till Riksdagshuset i Stockholm. Vinjetten har
formen av en nyhetsflash med rubrik, en kort brödtext
och en karta över platsen för dådet. Vinjetten har utformats i samråd med journalister för att återspegla den
inledande rapporteringen i en digital utgåva av ett etablerat nyhetsmedium. Utformningen liknar en kvällstidning, men vi har undvikit att ange namnet på mediet.
I vinjettversionen utan osäkerhetsmarkör konstaterar rubriken att det skett en knivattack vid Riksdagshuset (se bild 1). I brödtexten beskrivs att två
män attackerat människor på Riksbron och att flera
människor är skadade. I vinjetten finns inga signaler
om att informationen är osäker.
Den andra vinjettversionen är exakt likadant utformad, förutom tre inlagda osäkerhetsmarkörer (bild
2a). I rubriken står det ”Uppgifter om knivattack” och i
den korta brödtexten ”uppges” två män ha genomfört
attacken och flera personer ”sägs” vara skadade. Genom dessa förändringar signalerar vi att informationen inte är bekräftad, utan att den kan vara behäftad
med felaktigheter. Som nämnts är denna typ av osäkerhetsmarkörer vanligast i dagens nyhetsjournalistik.
Den tredje versionen av vinjetten skiljer sig från den
förra genom att osäkerhetsmarkörerna är starkare
(bild 2b). I rubriken sägs att det handlar om ”obekräftade uppgifter om en knivattack”. Att uppgifterna är
obekräftade upprepas i brödtextens beskrivning av
gärningen och dessutom ”kan” människor vara skadade (i stället för att de ”ska” vara skadade).
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Bild 1. Nyhet om knivattack utan osäkerhetsmarkörer.

Bild 1. Nyhet om knivattack utan osäkerhetsmarkörer

Bild
2. Nyhet
om knivattack
med osäkerhetsmarkörer
(2a) och starka osäkerhetsmarkörer
Bild
2. Nyhet
om knivattack
med osäkerhetsmarkörer
(2a)
(2b)

och starka osäkerhetsmarkörer (2b).
2a Osäkerhetsmarkörer

2b Starka osäkerhetsmarkörer
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Vinjetter för att skapa krissituationer

Vårt sätt att pröva om människor reagerar annorlunda
på osäkerhetsmarkörerna när de befinner sig i en krissituation än vad de gör i en normal situation utgår från
en annan (påhittad) terrorhändelse – en lastbil som exploderat vid Stockholms centralstation. Avsikten är
att deltagarna som först läser om lastbilsexplosionen
skall uppfatta att de befinner sig i en mer krisorienterad
kontext än deltagarna som enbart läser om knivattacken.
Även vinjetterna som beskriver lastbilsexplosionen
är uppbyggda som nyhetsflashar med rubrik och en
kort brödtext. Istället för en karta över var händelsen
inträffade finns en bild som understryker allvaret i situationen. Eftersom vi vill att deltagarna skall uppfatta
informationen som tillförlitlig saknas osäkerhetsmarkörer. Rubriken berättar att en lastbil exploderat vid
Stockholms central och att många är skadade. Brödtexten upprepar att många är skadade och dessutom
tillkommer informationen att polis och ambulanspersonal har bekräftat att flera dödats, att polisen utreder
händelsen som en terrorattack och att förövarna är på
fri fot.
För att därutöver variera graden av hotfullhet i krissituationen använder vi information om gärningsmännens identitet. I vinjetten som vi vill skall uppfattas
som något mindre hotfull finns ingen information om
vilka som genomfört attentatet (bild 3). I vinjetten
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som vi vill skall uppfattas som mer hotfull informeras
om att säkerhetspolisen identifierat de misstänkta förövarna som återvändande IS-krigare (bild 4).
Bild 3. Nyhet om lastbilsexplosion utan utpekade förövare.
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Bild 4. Nyhet om lastbilsexplosion med utpekade förövare.

Prövningen av kriskontext-hypotesen är beroende av
att deltagarna reagerar på förväntat sätt på vinjett
erna. Det är svårt att hitta direkta mått på om deltagarna uppfattar sig vara i en krisartad situation efter
att ha läst nyheten om den exploderande lastbilen.
Istället har vi letat efter indirekta indikatorer kopplade
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till förmågan att minnas detaljer från den efterföljande nyheten om knivattacken. Vi bygger här på antagandet att människor som befinner sig en stressande
krissituation är sämre på att uppfatta detaljer (Huddy,
Feldman, Taber, & Lahav, 2005; Lerner & Tiedens,
2006). Resultaten stödjer att vinjetterna fungerat på
önskat sätt: deltagarna som först såg nyheten om den
exploderande lastbilen mindes färre detaljer om kniv
attacken än deltagarna som enbart såg nyheten om
knivattacken. Exempelvis var det färre som svarade
rätt på frågor om exakt var knivattacken ägde rum och
om rubriken på nyheten.
Hur vi mäter tillförlitlighet

Till sist, innan det är dags att studera resultaten, behöver vi berätta hur vi mäter utfallet av experimentet,
det vill säga hur deltagarna uppfattar tillförlitligheten
i nyheten om knivattacken. Vi ställde två frågor omedelbart efter exponeringen för knivvinjetten: ”Om du
nu tänker på nyheten om knivattacken, hur tillförlitlig
upplever du nyheten om knivattacken?” och ”Efter att
ha läst nyheten om knivattacken, hur säker skulle du
vara på att knivattacken har inträffat?”. Båda frågorna
hade fem svarsalternativ (från ”1 inte alls tillförlitlig/
säker” till ”5 mycket tillförlitlig/säker”). Mellanalternativen är enbart angivna med siffor.
Då den empiriska analysen visar att frågorna hänger ihop (korrelationen mellan dem är 0,74 och Cronbach’s Alpha är 0,85) har vi summerat svaren till ett
gemensamt tillförlitlighetsindex. För att underlätta
tolkningen har indexet kodats om så att det varierar
mellan 0 och 1, där högre värden innebär högre tillför112 | Jacob Sohlberg, Bengt Johansson och Peter Esaiasson

litlighet. De deltagare som tycker att nyheten om kniv
attacken inte alls är tillförlitlig och som inte alls skulle
vara säkra på att den inträffat har alltså värdet ”0” på
tillförlitlighetsindexet medan de som tycker att nyheten är mycket tillförlitlig och som skulle vara mycket
säkra på att den inträffat har värdet ”1”.
För att pröva att frågan fungerar på önskvärt sätt har
vi beräknat det genomsnittliga indexvärdet bland grupper som anger att de har högt respektive lågt förtroende
för nyhetsmedierna i allmänhet (frågan om förtroende
ställdes tidigare i enkäten, före vårt experiment). Som
förväntat har höglitarna satt högre poäng på nyheternas tillförlitlighet än låglitarna (bland de tre experimentgrupper som bara läste om knivattacken skiljer
det 0.16 enheter vilket motsvarar 16 procentenheters
högre indexvärde). Skillnaden illustrerar att människor
värderar tillförlitligheten i mediernas olika beroende på
sin allmänna inställning till massmedierna och att, betryggande nog, denna skillnad återspeglas i vår undersökning. Eftersom den slumpmässiga tilldelningen gör
att höglitarna och låglitarna är jämnt fördelade mellan
experimentgrupperna behöver vi inte ta hänsyn till deltagarnas medieförtroende i de fortsatta analyserna.
Förståelsen av osäkerhetsmarkörer
när det inte är kris

Osäkerhetsmarkör-hypotesen utgår från att människor
uppfattar journalistiska signaler om osäkerhet när nyhetsläget inte präglas av kris. Hypotesen får stöd om
nyheten om knivattacken tillskrivs lägre tillförlitlighet i
grupperna som läst vinjetter försedda med osäkerhets”Uppgifter om en knivattack” | 113

markörer. Eftersom hypotesen handlar om reaktionerna i icke-krissituationer studerar vi tills vidare enbart
grupperna som fick en vinjett om knivmordet utan att
läsa om lastbilsattentatet vid Stockholms central.
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Figur 2.Tillförlitlighetsbedömningar och osäkerhetsmarkörer
under normala förutsättningar (medelvärde).

Ingen osäkerhetsmarkör Osäkerhetsmarkör Stark osäkerhetsmarkör

Kommentar: Staplarna i figuren visar hur tillförlitlig deltagarna bedömde nyheten om
knivattacken beroende på experimentgrupp (ingen osäkerhetsmarkör, osäkerhetsmarkör
och stark osäkerhetsmarkör). Utfallsvariabeln går från 0 till 1 där högre värden anger högre grad av tillförlitlighet. Resultaten redovisas även i tabellformat i appendix (kolumn 1).
Källa: Medborgarpanelen 2017.

Resultaten i figur 2 ger visst stöd åt osäkerhetsmarkör-hypotesen. Deltagarna som fick veta att uppgifterna var ”obekräftade” – den starkaste osäkerhetsmarkören – värderade nyheten som mindre tillförlitlig än
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vad deltagarna som inte fick se någon osäkerhetsmarkör gjorde (skillnaden är statistiskt signifikant, p<,05).
Men det skall samtidigt sägas att skillnaden inte är stor
i absolut mening, 7 enheter (0,53 jämfört med 0,60).
Ännu viktigare för värderingen av osäkerhets
markör-hypotesen är att det inte finns någon skillnad
i bedömningen mellan gruppen som sett nyheten utan
osäkerhetsmarkörer och gruppen som fått läsa den
svagare osäkerhetsmarkören som talar om ”uppgifter” om en knivattack. Det finns alltså inget stöd för
vår förmodan att båda typerna av osäkerhetsmarkörer
uppfattas av deltagarna.
Med tanke på att svaga osäkerhetsmarkörer som
”uppgifter” och ”uppges” är vanliga i nyhetsjournalistik är resultatet besvärande för dagens journalistiska
praxis. Vårt experiment ger inget stöd för att allmänheten fäster någon vikt vid den typen av markörer.
För att uppnå den önskade effekten att medborgarna
förhåller sig extra kritiska till informationen tycks det
krävas starka journalistiska signaler.
Ytterligare belägg för att osäkerhetsmarkörernas
begränsade effektivitet får vi genom att studera nivåerna på tillförlitlighetsindexet. Det faktum att samtliga tre versioner av nyheten om knivattacken ligger
på eller över mittpunkten indikerar att publiken utgår
från att journalisterna själva tror att informationen
är korrekt även när den förses med osäkerhetsmarkörer. Utrymmet för att överlåta stor tolkningsmakt till
publiken förefaller vara begränsat.
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Förståelsen av osäkerhetsmarkörer
i en krissituation

Den andra hypotesen, kriskontext-hypotesen, handlar
om att allmänhetens förmåga att uppfatta osäkerhetsmarkörer i nyhetsrapporteringen minskar i
krissituationer. Hypotesen får stöd om skillnaden i
osäkerhetsmarkörerna har svagare inverkan på tillförlitlighetsbedömningarna i grupperna som först läste
om lastbilsattentatet vid Stockholms centralstation än
bland grupperna som enbart tog del av nyheten om en
knivattack.

Tillförlitligheten i knivattacksnyheten
.5
.55
.6
.65

Figur 3.Tillförlitlighetsbedömningar och osäkerhetsmarkörer
i kriskontexter (regressionsanalys).

Ingen terrornyhet

Terrornyhet
Ingen osäkerhetsmarkör
Stark osäkerhetsmarkör

Terrornyhet (IS)
Osäkerhetsmarkör

Kommentar: Figuren visar hur tillförlitlig deltagarna bedömde nyheten om knivattacken
beroende på experimentgrupp (ingen osäkerhetsmarkör, osäkerhetsmarkör, och stark osäkerhetsmarkör) och om de först läst en nyhet om en stor terrorattack (ingen terrornyhet,
terrornyhet, terrornyhet (IS)). Utfallsvariabeln går från 0 till 1 där högre värden anger
högre grad av tillförlitlighet. Resultaten redovisas även i appendix i tabellformat (kolumn 2).
Källa: Medborgarpanelen 2017.

116 | Jacob Sohlberg, Bengt Johansson och Peter Esaiasson

Figur 3 illustrerar stödet för hypotesen. Det finns ingen
skillnad mellan grupperna bland de som befinner sig
i den mest hotfulla kriskontexten, där återvändande
IS-krigare identifieras som ansvariga för dådet. Skillnaderna är inte heller statistiskt signifikanta i den mindre hotfulla kriskontexten (inga uppgifter om förövarnas identitet).
Men även om kriskontext-hypotesen stämmer, dvs
att människor inte gör skillnad mellan ”säkra” och
”osäkra” nyheter i en krissituation, går inte förändringen helt i den förväntade riktningen. Vi trodde att
de som fått den ”säkra” nyheten skulle göra samma
bedömning, oberoende om knivattacksnyheten sattes
i en terrorkontext eller inte. De mer osäkra nyheterna skulle istället bedömas som mer tillförlitliga under
en kris. Argumentet var att människor tappar förmågan att se nyanser i rapporteringen och därför ”litar
på allt” oavsett vad journalisten signalerar. Men istället ser vi att riktningen går mot att fler inte litar lika
mycket på nyheten, oavsett signalstyrkan i osäkerhet.
De som sett nyheten om knivattacken utan osäkerhetsmarkörer blir mer kritiska till nyhetens tillförlitlighet
om de sett nyheten om terrorattentatet vid centralstationen direkt före. Samma tendens finns hos dem som
exponeras för osäkerhetsmarkörer så som de ofta används i dagens journalistik. De som fått läsa nyheten
med starka osäkerhetsmarkörer är dock lika kritiska
som experimentdeltagare vilka inte först sett nyheten
om bombattentatet vid centralstationen.
Slutsatsen blir därmed att kriskontext-hypotesen
får stöd, människor uppfattar inte skillnader i signaler i en kriskontext, men det innebär inte att de tror
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på alla nyheter. Istället blir alla mer misstänksamma.
Att man redan tagit del av en terrorattack gör inte att
källkritiken stängs av och allt som rapporteras bedöms som sant. Istället verkar det som att medborgarnas källkritik blir mer accentuerad. Det handlar
med andra ord inte om att människor inte uppfattar
signaleffekter i informationen, bortser från osäkerhetsmarkörer och ”tror på allt”. Istället blir alla mer
misstroende mot sanningshalten i nyheterna, oavsett
om journalisterna lägger in osäkerhetsmarkörer eller
inte. Terrorkontexten gör därmed snararare att man
blir ”misstänksam mot allt”.
Slutet för osäkerhetsmarkörerna?

I den journalistiska standardrepertoaren ingår osäkerhetsmarkörer för att hantera kraven på snabbhet och
tillförlitlighet. Detta är inte bara något som gäller krisjournalistik, men det blir särskilt akut när ett attentat,
olycka eller kanske en naturkatastrof ägt rum. Informationsbehovet är stort, men det kan ofta vara svårt
att snabbt kunna verifiera vad som hänt. I en medievärld som präglas av direktrapportering och knivskarp
konkurrens om mediepubliken finns det en uppenbar
risk att nyheter rapporteras utan att källkritiskt granskas i tillräcklig utsträckning.
I detta experiment testade vi om människor förstår
osäkerhetsmarkörer i nyheter. Fungerar det journalistiska stildraget att indikera nyhetens eventuellt bristande tillförlitlighet genom ordval så som ”uppgifter”
eller ”uppges ha”?
Våra resultat visar att det är tveksamt att överlåta åt
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mediepubliken att tolka nyheters tillförlitlighet själva.
Människor verkar ha ganska svårt att uppfatta osäkerhetsmarkörer. Bara om journalisterna tar i ordentligt
och uttryckligen skriver att uppgifterna är obekräftade
går det fram. Men under en kris verkar inte detta fungera heller. I krissituationer indikerar resultaten av vårt
experiment att människor inte gör någon skillnad på
nyheters tillförlitlighet, oavsett om journalisterna på
olika sätt indikerar uppgifternas osäkerhet eller inte.
Istället blir de mer misstänksamma mot alla nyheter.
Slutsatserna är med andra ord en viss besvikelse
för journalistisk praxis. Deltagarna i vårt experiment
har svårt att göra åtskillnad mellan olika signaler som
journalister försöker lyfta fram med ordval. Rådet till
journalisterna skulle med andra ord vara att bli ännu
tydligare. Då kan det kanske fungera. Men under kriser blir människor mindre benägna att uppfatta detaljer i nyheter och osäkerhetsmarkörer fungerar ännu
sämre. Människor blir mer skeptiska till all information under kriser, då de tycks skärpa sitt källkritiska
sinne. Då spelar det ingen roll i sammanhanget om
journalisterna indikerar att uppgifterna som sprids är
osäkra.
Frågan är också om vi i detta experiment möjligen
ser en inlärningseffekt av terrorattacken i Stockholm.
De felaktiga uppgifterna om skottlossningar var spridda och har debatterats flitigt sedan dess (se Odéns kapitel i denna bok). Med andra ord kan kanske bedömningarna av bristande tillförlitlighet i en kriskontext
bero på att människor lärt sig att medieuppgifter under kriser ska tas med en nypa salt, oavsett om medierna omgärdar dem med osäkerhetsmarkörer eller inte.
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Man ska givetvis inte dra långtgående slutsatser av
ett enskilt experiment. Vi behöver upprepa och variera
fler saker för att säkerställa hur osäkerhetsmarkörer
faktiskt fungerar. Men helt klart visar experimentet en
lovande framtid för journalistikforskningens relevans
för praktisk journalistik. För visst vill väl journalister
veta att deras sätt att rapportera faktiskt fungerar?
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Appendix
Tabell A1. Effekt av experimentet på bedömningar
av knivattacksnyhetens tillförlitlighet.
Osäkerhetsmarkör

Stark osäkerhetsmarkör

(1)

(2)

0.021

0.021

(0.022)

(0.022)

-0.067**

-0.067**

(0.022)

(0.022)

Kriskontext (terrornyhet)

-0.054*

Hotfull kriskontext (IS utpekade)

-0.090**

(0.022)

(0.022)
Kriskontext × Osäkerhetsmarkör

-0.009
(0.031)

Kriskontext × Stark osäkerhetsmarkör

0.033
(0.031)

Hotfull kriskontext × Osäkerhetsmarkör

-0.003
(0.030)

Hotfull kriskontext

0.072*

× Stark osäkerhetsmarkör

(0.031)

Konstant

0.601**

0.601**

(0.016)

(0.016)

R2

0.02

0.02

N

782

2,382

Kommentar: Resultaten i tabellen visar koefficienter som estimerats med minsta-kvadrat-metoden. Standardfel anges inom parenteser. Experimentet har två faktorer med tre
grupper vardera: 3 (terrornyhet: inte terrornyhet, terrornyhet, terrornyhet (IS)) X 3 (osäkerhetsnivå: säker, osäker, mycket osäker).Totalt finns därmed nio experimentgrupper. Experimentgrupperna har dummykodats så att referensgruppen för terrordådsfaktorn är inte
terrornyhet och referensgruppen för osäkerhetsnivåfaktorn är säker. *p<0.05; **p<0.01.
122 | Jacob Sohlberg, Bengt Johansson och Peter Esaiasson

Fyra terrordåd
i svensk press
Lars Nord*

Paris, Bryssel, London, Nice, Barcelona, M
 oskva,
Köpenhamn, Stockholm och Berlin. Terrorism i Europa
är ingen ny företeelse, men under de allra s enaste åren
har en rad terrordåd på den europeiska kontinenten
fått mycket stor uppmärksamhet. Terrorismen har till
största delen kopplats till radikal islamism, och förklaringarna till terrorattackerna har varierat. En del har
sökt orsakerna i västvärldens inblandning i konflikterna
i Mellanöstern, medan andra pekat på att attackerna
haft sin grund i protester mot den europeiska livsstilen
och integrationen av människor med olikartad etnisk
och religiös bakgrund. De stora flyktingströmmarna
till den europeiska kontinenten 2015 har i vissa fall förts
fram som en förklaring till att fler potentiella terrorister nu finns i Europa. Framgångarna för högerpopulistiska, och i en del fall rasistiska partier, har också setts
som en konsekvens av terrordåden. En utveckling som
i sig bidragit till ökade inrikespolitiska spänningar och
nya ideologiska konfliktytor i flera e uropeiska länder
(Goodhart, 2017; Kirchick, 2017).
* Lars Nord är professor i politisk kommunikation vid Mittuniversitetet.
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Dramatiska händelser som terrordåd påverkar rimligen människors uppfattning om samhällsutvecklingen och framtiden. Det är naturligt att många känner
oro i samband med våldsamma händelser som uppfattas som hot mot den rådande samhällsordningen
(Huddy m fl., 2003). Ur ett kommunikativt perspektiv är det också av stort intresse att få närmare kunskap om vilken bild av dessa händelser som faktiskt
sprids till allmänheten (Morin, 2016). I alla moderna samhällen får en överväldigande majoritet av alla
människor sin bild av verkligheten från medierna
(Nord & Strömbäck, 2018). Mediebevakningen – dess
omfattning, perspektiv och fokus – kan därför komma att spela en stor roll för övrig kommunikation och
dialog om den aktuella händelsen, till exempel i samtal mellan enskilda människor, men också i menings
utbyten i sociala medier.
I samband med dramatiska händelser som terrorattacker ökar människors behov av information och
orientering om det aktuella skeendet. Mediekonsumtionen blir mer omfattande än vanligt, och behovet av
uppdaterade nyheter under det mest dramatiska skeendet är mycket stort (Sellnow & Seeger, 2013). Nyhetsjournalistikens krav på saklig och allsidig rapportering samt ett källkritiskt förhållningssätt är aldrig
viktigare än under samhälleliga kriser, men samtidigt
då mycket svårare att leva upp till (jfr Nacos, 2004).
Eftersom de flesta människor i Sverige också får
sin huvudsakliga information om vad som händer genom medierna är det relevant att undersöka vad som
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utmärkte ledande svenska nyhetsmediers rapportering kring ett antal terrordåd i Europa 2015 och 2017.
Syftet med det här kapitlet är därför att jämföra vad
som utmärkte rapporteringen kring fyra terrorattacker i ledande svenska nyhetsmedier. De händelser som
jämförs är dåden mot Charlie Hebdos redaktion och
gisslansituationerna i Paris i januari 2015, attentaten i
Köpenhamn i februari 2015, de samlade terrorattackerna i Paris i november 2015 samt terrorattacken på
Drottninggatan i Stockholm den 7 april 2017. Jämförelsen av den svenska mediebevakningen bygger på en
studie initierad och finansierad av MSB, Myndigheten
för samhällsskydd och beredskap. Denna text sammanfattar några av resultaten från denna studie.
I undersökningen granskades allt webbaserat material från Aftonbladet, Expressen, Dagens Nyheter
och Svenska Dagbladet om dessa fyra terrordåd. Det
material som har studerats är det som fanns tillgängligt via deras olika webbplatser, www.aftonbladet.se,
www.expressen.se, www.dn.se och www.svd.se.
Totalt bestod undersökningens material av 2 743 text
artiklar och videoinslag från de fyra nyhetsmediernas
webbplatser.
En jämförelse av bevakningen

Av alla dessa artiklar och inslag handlade de allra flesta, eller 993 stycken, om terrorattacken på Drottninggatan. Nästan lika omfattande var dock bevakningen
av terrordåden i Paris i november 2015 (tabell 1).
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Tabell 1. Omfattning av bevakningen i nyhetsmedier (procent).
AB

EX

DN

SvD

Total
procent

Antal

Paris jan

28

22

25

26

100

506

Köpenhamn

23

26

25

26

100

333

Paris nov

30

27

20

23

100

911

Stockholm

31

31

20

17

100

993

N = 2743. Tabellen visar procent av det totala antalet artiklar och inslag som publicerades vid respektive terrordåd.

Som framgår av det totala antalet artiklar och inslag
korresponderar de svenska mediernas bevakningen av
dåden ute i Europa ungefär till antalet omkomna vid
de olika händelserna. Vid terrordåden i januari i Paris
dödades 20 personer (inklusive tre gärningsmän), vid
attentaten i Köpenhamn dog tre personer (inklusive
gärningsmannen) medan de samordnade attackerna
på olika platser i Paris i november ledde till minst 130
dödade personer. Det terrordåd som avviker från detta
mönster är förstås attacken i Stockholm som med 993
producerade artiklar och inslag fick allra mest medial
uppmärksamhet, och där fem personer dödades. Det
var det första riktigt allvarliga terrordådet i Sverige
och hade därför självklart ett mycket högt nyhetsvärde
för de svenska medierna.
Alla analyserade medier rapporterade ungefär lika
mycket om Paris i januari och om Köpenhamn. Skillnaderna mellan medierna var något större vid bevakningen av Parisattackerna i november. Även när det
gäller Stockholmsattacken framgår att Aftonbladet
och Expressen producerade betydligt mer material än
DN och SvD. Till viss del handlade det om att både
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Aftonbladet och Expressen hade livesändningar med
video som fokuserade på dådet dagarna efter att det
inträffat. I samband med dessa sändningar producerades många videoinslag som sedan gick att se på de
respektive mediernas webbsidor.
Härnäst redovisas vilka kategorier av källor som
de svenska medierna valde att använda i rapporteringen om de fyra terrordåden. I den följande tabellen (tabell 2) visas hur vanligt förekommande de olika
källkategorierna var i samband med rapporteringen
om de olika dåden.
Tabell 2. Olika typer av källor i rapporteringen (procent).
Paris jan

Köpenhamn

Paris nov

Stockholm

Svenska politiker

10

12

12

16

Utländska politiker

15

11

14

-

Svenska poliser

2

8

3

11

Utländska poliser

3

5

2

-

Svenska myndigheter

1

2

3

-

Utländska
myndigheter

1

1

1

-

Svenska medborgare

2

4

4

17

Utländska medborgare

20

16

15

-

Svenska experter

5

5

4

5

Utländska experter

2

1

1

-

Svenska journalister

6

3

2

5

Utländska journalister

6

1

1

-

Ögonvittnen

6

12

8

13

Religiösa
organisationer

1

9

1

-

Terrorister

6

1

2

-

Fyra terrordåd i svensk press | 127

Paris jan

Köpenhamn

Paris nov

Stockholm

Regeringen

-

-

-

8

Stockholm stad

-

-

-

1

SÄPO

-

-

-

3

Räddningstjänst/
sjukvård

-

-

-

2

Övriga svenska
myndigheter

-

-

-

2

Övriga källor

14

9

27

17

Total procent

100

100

100

100

Antal

910

656

1493

1931

N = 1690 (antal analysenheter där någon av källkategorierna förekommer). Resultaten
presenteras i procent, där raden ”Antal” visar vilket antal det är procent av.

I samtliga medierapporteringar av terrordåden ute
i Europa 2015 var utländska medborgare den största källkategorin. Svenska medborgare uttalade sig i
mycket liten utsträckning i jämförelse med invånare i
länderna där dåden inträffade. Detta mönster försköts
förstås i motsatt riktning och svenska medborgare blev
den vanligaste typen av källa i samband med terrordådet i Stockholm 2017.
Såväl svenska som utländska politiker förekom relativt ofta som källor i bevakningen av de tre dåden
i Europa 2015. De svenska politikerna kommenterade
händelserna och uttalade sig om hur Sverige kunde
komma att påverkas. Politikerna i det land där terror
attacken ägde rum hade som uppgift att dels informera om dådet, dels lugna befolkningen genom att
berätta om vilka åtgärder som vidtogs i kampen mot
terrorismen. Det blev också den rollen som de svenska
politikerna fick när terrorn nådde Sverige och Stock128 | Lars Nord

holm 2017. Stefan Löfven stod i centrum i sin roll som
Sveriges statsminister, men flera andra statsråd som
inrikesminister Anders Ygeman och utrikesminister
Margot Wallström var också vanligt förekommande i
medierapporteringen.
Poliser förekom i förvånansvärt liten utsträckning
som källor i rapporteringen kring de tre terrordåden
2015. Poliser uttalade sig under pågående skeenden,
men diskussioner om det större sammanhanget lämnades över till exempelvis politiker och experter. Bland
svenska poliser var många av källorna kopplade till
SÄPO, och dessa uttalade sig om hur myndigheten
bedömde säkerhetsläget i Sverige utifrån det inträffade. I undersökningen av terrordådet i Stockholm var
föga överraskande svenska poliser mer vanligt förekommande. Den svenska polisen höll flera presskonferenser under de första dagarna. En annan stor del av
mediebevakningen runt dådet i Stockholm handlade
om hur väl poliserna ansågs ha gjort sitt jobb i samband med dådet.
Vad gäller experter förekom även de i relativt liten
utsträckning, men när de väl förekom syns det tydligt
att svenska medier föredrar att använda sig av svenska
experter. Rimligen hade de svenska medierna redan
väl uppbyggda kontakter med personer som var kunniga på dessa områden. Förvånansvärt nog ökade dock
inte användningen av expertkällor nämnvärt kring
attacken i Stockholm, utan låg kvar på ungefär samma nivå jämfört med händelserna 2015. Sammantaget
uppvisar jämförelsen av källor i rapporteringen stora
likheter vid de fyra terrorattentaten vilket bekräftar
att nyhetsrapporteringen följer samma mönster i olika
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länder, men med fler inhemska källor om dådet äger
rum i det egna landet.
Vid sidan av att jämföra vilka källor som kom till
tals i det svenska mediematerialet är det också intressant att jämföra hur olika omnämnda aktörer vinklades i det redaktionella materialet. Tabellen nedan
(tabell 3) visar detta.
Tabell 3.Vinklingar av aktörer som förekommer i flera dåd
(balansmått).
Paris jan

Köpenhamn

Paris nov

Stockholm

Svenska politiker

−19

−8

−15

−1

Utländska politiker

−14

−12

−11

-

Svenska poliser

+4

+6

0

+21

Utländska poliser

+1

+2

−2

-

Svenska myndigheter

−11

−8

−6

-

Utländska
myndigheter

−9

0

−5

-

Svenska nyhetsmedier

−3

−11

−1

-

0

−1

0

-

−17

−30

−12

−1

0

−5

−4

−7

EU

−9

−13

−6

-

Offer

+14

+11

+4

-

Utländska nyhetsmedier
Sociala medier
Muslimer

N = 2503 (antal analysenheter där någon ovan nämnd aktör förekommer). Resultaten
redovisas i procentuellt balansmått. Med balansmått avses andelen positiva minus andelen
negativt vinklade artiklar och inslag.

Vinklingen av olika aktörer varierade en del vid de olika händelserna. Bilden av både svenska och utländska
politiker var övervägande negativ i samband med de
olika dåden 2015, för att sedan balanseras betydligt
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vad gäller behandlingen av svenska politiker i samband med Stockholmsattentatet. Vid denna händelse
fick vissa ledande politiker en klart mer positiv behandling. Regeringen med statsminister Stefan Löfven
i spetsen ansågs allmänt hantera krissituationen väl.
Han lämnade den socialdemokratiska partikongressen i Göteborg och åkte direkt tillbaka till Stockholm
och höll ett antal uppmärksammade tal och uttalanden till försvar för den svenska demokratin (se Vigsøs
kapitel i denna bok). I samband med att det efter ett
tag stod klart att den gripne Rakhmat Akilov var en
person som borde ha utvisats ur landet flera månader
tidigare fick dock även regeringen ta emot en del kritik.
Från politiska motståndare kom attacker om att detta var en skandal, och att regeringen inte hade arbetat
hårt nog för att se till att utvisningar som dessa verkligen genomfördes. Därför blev den samlade bilden av
svenska politiker blandad vid Stockholmshändelsen.
Två andra skillnader är värda att notera när det gäller terrordådet i Sverige. För det första beskrevs den
svenska polisen på ett övervägande positivt sätt i medierna. De positiva bilderna handlade både om framgångarna i det polisiära arbetet och om den tacksamhet stora delar av allmänheten gav uttryck för under de
följande dagarna. Vidare var bilden av sociala medier
betydligt mer balanserad i det svenska fallet. Den främsta förklaringen torde vara att relativt många artiklar
och inslag här handlade om hur grupper bildades på
nätet för att hjälpa människor på olika sätt. Privata
bilder som spreds på sociala medier från olycksplatsen
skildrades dock som ett stort problem.
När extraordinära händelser inträffar präglas ofta
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den första medierapporteringen av en stor ovisshet.
Spekulationer om nya terrordåd i Sverige och Europa
förekom också i mediernas bevakning av terrordåden
2015 och 2017. Sådana spekulationer uttrycktes av såväl källor som av mediernas egna journalister och baserades inte alltid på konkreta hot, utan ringade snarare in en diffus känsla av att terrorn kröp närmare och
blev allt mer oundviklig (figur 1).
Figur 1. Spekulationer om nya terrordåd fördelat
på terrordåd (procent).
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N = 2743.Tabellen visar procent av det totala antalet artiklar och inslag som publicerades
vid respektive terrordåd.

Som framgår av figuren var spekulationer om nya
terrordåd i de svenska medierna allra vanligast i rapporteringen om attackerna i Köpenhamn. Under
attackerna i Paris i januari och november förekom
spekulationer om nya terrordåd i Europa nästan lika
ofta som i Köpenhamn, men det var betydligt mer sällan som uttalanden om nya terrordåd i Sverige gjordes under dessa dåd. Under händelsen i Köpenhamn
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konstaterade svenska terrorforskare och politiker flertalet gånger att attackerna lika gärna kunde ha hänt i
Sverige. En stor del av dessa spekulationer kopplades
till judarnas situation och att även svenska judar lever
under hot. Uttalanden kom också från representanter
från judiska församlingar som menade att attentaten
även hade kunnat drabba dem.
När terrordådet i Stockholm skedde förekom mycket få spekulationer i medierna om fler dåd i Sverige,
trots att det knappast var ett helt otänkbart scenario
att flera terrordåd planerats samtidigt för att få största
möjliga effekt. Vad som förekom var spridda uppgifter
om skottlossning i Stockholm i samband med det aktuella attentatet (se Odéns kapitel i denna bok). Där
emot fanns mycket få spekulationer om att detta terrordåd riskerade att följas av andra terrordåd i Sverige.
Det föreföll som om de svenska medierna den 7 april
2017 och de närmaste dagarna hade fullt upp med att
skildra den då aktuella händelsen och försöka förmedla en trovärdig bild av vad som faktiskt inträffat på
Drottninggatan. På samma sätt som myndigheterna
inte riktigt orkade tänka på fler möjliga attentat just
då, verkade inte heller medierna ha något intresse av
att göra det. En bidragande orsak var sannolikt också
att gärningsmannen kunde gripas så snabbt i det svenska fallet och dessutom föreföll ha agerat på egen hand.
Fyra terrordåd, fyra mediebilder

När en sammanfattande bild av mediernas bevakning
av de fyra terrordåden 2015 och 2017 görs kan såväl
likheter som skillnader noteras.
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De ledande svenska nyhetsmediernas bevakning av
de tre terrorattackerna som inträffade 2015 i Europa
var omfattande och intensiv under de första dagarna.
Det var stora och dramatiska utrikesnyheter som fick
gott om plats i de ledande svenska nyhetsmedierna.
Mönstret i bevakningen av dessa terrordåd var likartat.
Allra först fanns ett fokus på själva attackerna, och de
efterföljande dagarna handlade mycket om jakten på
terroristerna. Det faktiska händelseförloppet stod i
centrum, och artiklar och inslag som satte in händelsen
i ett större sammanhang var mindre vanligt förekommande. Denna tonvikt på så kallade episodiska gestaltningar är i linje vad som konstaterats vid de flesta tidigare studier av mediebevakningen av terrordåd.
Ett avvikande drag i de svenska mediernas bevakning av händelserna 2015 var dock den bild som gavs av
terrorattackerna i Köpenhamn. Även om dessa attacker var av mindre omfattning jämfört med dåden i Paris
så beskrevs de ändå som ett större hot mot Sverige.
De möjliga kopplingarna till Sverige gjorde sannolikt att händelserna i Köpenhamn uppfattades som mer
hotfulla. För det första inträffade de i ett grannland till
Sverige och var därmed lättare att identifiera sig med.
För det andra var den svenska konstnären Lars Vilks
närvaro sannolikt ett av de främsta skälen till valet av
attentatsplats. Och för det tredje aktualiserade Köpenhamnsfallet hotbilden mot judiska församlingar som
också var ett välkänt fenomen i Sverige. Sammantaget
fanns en annan geografisk och emotionell närhet vid
dessa attacker som också gjorde att nyhetsbevakningen fick en delvis annan inriktning.
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Den geografiska och kulturella närheten till Danmark påverkade sannolikt i hög grad de svenska mediernas bevakning. Spekulationer om nya terrordåd var
vanligare vid attentaten i Köpenhamn än vid de andra
dåden, liksom diskussioner om den svenska beredskapen inför liknande attacker.
Det förekom också fler spekulationer om den framtida händelseutvecklingen när det gällde dåden i Köpenhamn. Rent objektivt motsvarade knappast medieuppmärksamheten det faktiska läget vad gäller hot
mot Sverige. De svenska myndigheterna gjorde också
en annan bedömning av säkerhetsläget. Beredskapen
höjdes först efter höstens attentat i Paris, men dessa
attentat föranledde inte samma hotbeskrivningar i
svenska medier som attackerna i Köpenhamn.
Mediernas fokus på den svenska hotbilden och spekulationer om framtida attacker följde inte med när
sedan ett dåd faktiskt ägde rum inom Sveriges gränser
två år senare. Samtidigt var bevakningen av det svenska
terrordådet den i särklass mest omfattande. Rapporteringen om terrordådet i Sverige hade betydande likheter med de övriga studerade fallen, men med några
tydliga avvikelser. Polisen och sociala medier beskrevs
till exempel mer positivt och inslaget av nationell samling och uppslutning var mer tydligt i rapporteringen
inledningsvis. Inrikes och utrikes rapportering om terror hade helt klart vissa skillnader.
När medierna jämfördes sinsemellan kunde flera skillnader observeras. En var att SvD utmärkte sig
genom att i högre utsträckning än de övriga medierna
använda sig av elitkällor, det vill säga politiker, myn-
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digheter och experter. I stället var andelen medborgare
som källor betydligt mer sällsynt i SvD, men mycket
vanligare i exempelvis Expressen.
När det gäller i vilken grad medierna använde sig av
osäkra uppgifter om händelseförlopp, antalet skadade
och döda och gärningsmännen var skillnaderna mellan medierna små.
Ett antagande som låg nära till hands var att kvällstidningarna generellt skulle vara mer alarmistiska i
sin rapportering. Detta antagande stämde inte när
rapporteringen om terrordåden i morgontidningarna
jämförs med den i kvällstidningar. Spekulationer om
nya terrordåd var inte heller vanligare i kvällstidningarna och inte heller målades en dystrare hotbild upp i
dessa medier.
Terrordåd är hur som helst mycket stora nyheter,
framförallt i det land där de äger rum, men också i
länderna en bit ifrån händelsen. Det visar de svenska
mediernas bevakning av de här fyra terrordåden. Terrorismen är idag ett globalt fenomen som inte känner
några nationsgränser. Många länder har deklarerat att
de för en gemensam kamp för att bekämpa terrorismen. Det är därför inte konstigt att ett terrordåd i ett
land också ses som ett potentiellt hot också för andra
länder. Vissa stater har drabbats hårdare än andra av
terrorn, men det finns också en slumpmässighet bakom attackerna som gör att få kan känna sig helt säkra
på att samma sak inte kommer att inträffa också i det
egna landet. Därför finns ett stort intresse av att rapportera om dessa händelser, och i vissa fall också rikta
strålkastarljuset mot det egna landets beredskap mot
ett angrepp.
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Före 2017 hade Sverige i stort sett undgått terrordåd.
Ett undantag var det attentat i centrala Stockholm
där Taimour Abdulwahab sprängde sig själv till döds
i december 2010, men där inga andra kom till skada.
Några personer har också dömts för att ha planerat
attentat i Sverige. Dessutom har enligt säkerhetspolisen hundratals personer i Sverige rest till Mellanöstern
och anslutit sig till radikala jihadistiska grupper. De
svenska myndigheternas bedömning idag är att islamisk extremism utgör ett av de största hoten mot det
svenska samhället.
Attacken i Stockholm i april 2017 kom att bekräfta
dessa farhågor. Samtidigt var knappast den svenska
medierapporteringen över tid ensidigt oroande och
alarmistisk. Vid sidan av de första fasansfulla ögonblicksbilderna fylldes nyhetssajterna snart också med
berättelser om hur människor hjälpt varandra och hur
stockholmarna slutit sig samman i stöd för det öppna
samhället.
Sedan våren 2017 är Sverige inte längre förskonat
från den terrorism som länge har plågat andra delar
av världen. Terrorismen är en återkommande del av
det internationella nyhetsflödet i en orolig tid. Det gör
det angeläget med fortsatt forskning om hur händelser av den här typen skildras, vilka som kommer till
tals, vilka uttolkningar av det inträffade som dominerar i medierna och hur rapporteringen påverkas av var
någonstans terrorismen har inträffat.
Generella slutsatser om mediers terrorrapportering
försvåras dock av att inget attentat är det andra helt
likt. De skiljer sig åt vad gäller antalet döda, platsen för
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digheter och den politiska ledningen reagerat på händelsen. Trots dessa skillnader visar den här jämförelsen
att mediebevakningen har vissa gemensamma drag vad
gäller nyhetsvärdering och medielogik. Inriktningen av
bevakningen följer liknande mönster vad gäller förloppet och det är tämligen förutsägbart vilka aktörer som
omnämns och kommer till tals i rapporteringen.
Samtidigt visar jämförelsen att det svenska fallet
har några särdrag. Det är rimligt att anta att dessa
huvudsakligen beror på att terrorrapporteringen här
blir inrikesnyheter i stället för utrikesnyheter. Med det
minskade avståndet till händelsen följer också andra
nyheter med både större bredd och djup. Det ger plats
för nya perspektiv och för en journalistik som också
skildrar – och är en del av – en nationell samling efter
terrordådet. Det handlar fortfarande om ett genomslag för medielogiken, men denna tar sig delvis andra
uttryck när terrorismen drabbat det egna landet.
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Redaktioners lärdomar
efter Stockholmsattentatet
Emil Östlund*

– Det ironiska var att klockan 15:00 den dagen så befann
jag och Michael Kucera oss i mötesrummet Bion för att vi
hade ett möte som skulle handla om våra breakingrutiner,
vår breakingberedskap som vi ju har pratat väldigt mycket om under hela våren. […] Och vi hann inte mer än sätta
oss förrän, jag tror att Micke var den första som plockade
upp sin mobil, och jag ser att han stelnar till och blir lite
sådär småblek i ansiktet och väldigt allvarlig, och så säger
han att jag tror vi har ett nyhetsläge, vi måste gå ut på
golvet, nu!

Orden är Filip Struwes, chef för live- och morgondesken på SVT Riksnyheterna, som även jobbade
vid Estoniakatastrofen 1994, 11 september 2001 och
dagen efter tsunamin 2004. Efter stora nyhetshändelser utvärderas nyhetsmediernas insatser både av dem
själva och utifrån allmänhetens förväntningar (Olsson, 2010). En del händelser kan beskrivas som väckar* Emil Östlund är universitetsadjunkt vid Institutionen för journalistik,
medier och kommunikation (JMG), Göteborgs universitet.
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klockor eller uppvaknanden för nyhetsmedierna, som
till exempel mordet på statsminister Olof Palme 1986.
Det fick till följd att Ekot införde nattbemanning efter att ha varit långsamma med att komma igång med
nyhetsrapporteringen. Grundstommen i teorier om
organisationslärande är annars lärande som en pågående process (Levitt & March, 1988).
Det här kapitlet lyfter frågan om redaktioners lärdomar efter Stockholmsattentatet den 7 april 2017 och
bygger på intervjuer med sammanlagt nio redaktionella chefer från sex olika riksnyhetsredaktioner.1 Urvalet
har gjorts med en tanke om att intervjua chefer med
ansvar för i första hand det snabba nyhetsarbetet eller
breaking news som det ofta kallas också i en svensk
kontext. Kapitlet inleds med ett avsnitt om den snabba
nyhetsbevakningen och hur det blivit allt viktigare att
ha en organisation för breaking news. Därefter följer
tre avsnitt som handlar om redaktionernas lärdomar
utifrån en uppdelning i organisation och ledning, insamlingsarbete samt det journalistiska innehållet.
Redan dagen efter dådet på Drottninggatan, då rapporteringen fortfarande var inne i en intensiv fas, påbörjades den offentliga debatten om mediebevakningen (se till exempel Thambert, 2017) och mycket kom
att handla om ryktena om skottlossning på Fridhemsplan som publicerades av flera nyhetsmedier (se Odéns
kapitel i denna volym). När intervjuerna för den här
studien genomfördes i november 2017 har redaktionerna hunnit göra mer genomarbetade utvärderingar
1

SVT Riksnyheterna, Sveriges Radio Ekot, Dagens Nyheter, Svenska
Dagbladet, Aftonbladet och Expressen.
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av händelseförloppet och om rapporteringen. För Sveriges Radio och SVT blev det framförallt ett kvitto på
att de stora omorganisationerna efter Parisattentaten
i november 2015 betalade sig och för Dagens Nyheter
ledde den 7 april till att en helt ny organisation vid
mycket stora nyhetshändelser nu har sjösatts.
Breaking, First responders, live, direkt
– en förändrad medielogik

Under de senaste åren har de stora riksredaktionerna
växlat upp sitt arbete med direktsändningar vid stora nyhetshändelser. Det är en naturlig följd av att information idag sprids blixtsnabbt, framförallt genom
sociala medier, vilket ställer helt nya krav på nyhetsförmedlingen (Lewis, 2012). På bara några minuter
förväntas en direktsändning kunna starta på webben
och bilden av vad som händer börja mejslas fram ur
en brokig ström av uppgifter. Tidigare var nyhetsmedierna i betydligt större utsträckning än idag ensamma
om att stå för informationsutbudet och ägde på så vis
frågan. Det gick att hålla på uppgifter i väntan på att
få dem bekräftade. Idag sprids de oavsett. Michael Kucera som är nyhetschef för online-redaktionen på SVT
Riksnyheterna säger att på grund av det förändrade
medielandskapet är nyhetsförmedlarnas uppgift idag
delvis förändrad.
– Det är ett intressant tankeexperiment vad som händer
om man överhuvudtaget inte befattar sig med uppgifter
som sprids där ute. Det kan vara en väg att gå men frågan
är, i de här lägena, om inte risken är att man blir irrelevant
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och att folk istället vänder sig till andra källor och att det
kan finnas en möjlighet till en mellanväg här där man faktiskt erbjuder en hjälp i att sålla i det här på ett liksom mer
transparent sätt gentemot publiken. […] Så har vi ju inte
jobbat traditionellt.

Idag behöver medierna, som Michael Kucera formulerar det, fråga sig i vilken utsträckning de ska vänta med
att publicera tills någonting är kollat eller trippelkollat
och i vilken utsträckning de kan jobba med uppgifter
som inte fullt ut är verifierade men där de är transparenta med att de håller på och undersöker uppgifterna
för att få dem bekräftade (se Sohlberg m fl:s kapitel i
denna volym).
– Därmed inte sagt att man hursomhelst kan sprida vilka
rykten som helst, det är absolut inte den linjen jag förfäktar, men någonstans finns det ett intressant spänningsfält
här mellan de här två perspektiven och också en ny verklighet på mediamarknaden som gör att de här uppgifterna
är tillgängliga för en ganska stor grupp användare idag.
Och jag tror att det är intressant att utforska en public
service-roll där man hjälper folk att tolka och förstå, även
snabba uppgifter som finns där ute. […] Att man faktiskt
försöker hitta ett arbetssätt och förhålla sig till det här
genom att vara transparent och berätta hur man jobbar
och hur man verifierar.

Terrordåden i Paris som skedde efter 21 på fredagskvällen den 13 november 2015 kom att bli ett stort
uppvaknande för både SVT och Sveriges Radio och
föranledde stora organisatoriska förändringar. Båda
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public-servicebolagen sände vid den här tidpunkten
redan extra vid större nyhetshändelser men hade inte
den organisation som krävdes för att komma igång
med direktsändningarna tillräckligt snabbt vid den här
tidpunkten på dygnet. De fick se sig omsprungna av
Aftonbladet och Expressen som gjort stora satsningar
på livesändningar och som hade den organisation som
krävdes för att snabbt komma igång och sända, även
sent på kvällen. Filip Struwe berättar att redan måndagen efter terrordåden i Paris hade SVT gjort förändringar för att kunna bemanna från kl 06–24.
– Just det här att gå från att bara se oss som kontorsverksamhet till mer av en first responder, breakinggäng som
verkligen täcker större delen av dygnet, där fick vi ju liksom lära oss the hard way med tanke på den stora kritik, i
stora stycken rättmätig kritik, som SVT fick.

I januari 2017 genomförde SVT en omfattande om
organisation där ytterligare steg togs för att stärka
direktdesken.2 Bemanningen skedde nu från ett och
samma håll vilket, enligt Filip Struwe, gjort det enklare
att svetsa samman teamen och att träna på olika scenarier genom torrsändningar.
Knappt två månader efter Paris införde Sveriges Radio vad de kallar för livedesk. Under 2016 utvecklades
livedesken till att bli navet på Ekot, en sammanhållen
desk som snabbt ska kunna sända vid stora nyhetshändelser men också arbeta med digital publicering. Det
2

Från början hette det livedesk och sändningarna SVT Nyheter Live men
har med tiden försvenskats till direktdesk och SVT Nyheter Direkt.
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infördes också en ny funktion som kallas för nyhetsvakthavande som ska hålla koll på nyhetsflödet och
som är ansvarig för att ge startsignalen till de andra
funktionerna – producent, programledare, livereportrar – när ett nyhetsläge uppstår. Ekot hade börjat med
fler extrasändningar vid händelsenyheter redan året
före Paris. Klas Wolf-Watz som är publiceringschef på
Ekot berättar att de såg ett behov av sändningarna och
att publiken strömmade till men att de till en början
inte hade öronmärkt personal till de här funktionerna.
– Vad vi gjorde var att vi med befintliga scheman och befintlig bemanning samlade ihop folk och löste de här sändningslägena vilket gjorde att vi var långsamma och det slet
hårt på vår personal. Vi kunde aldrig lära av det vi gjorde
för det var alltid någon ny som fick hoppa in och köra.

De här omorganisationerna som SVT och Sveriges
Radio genomförde efter Paris bäddade för att båda
public service-bolagen på det stora hela är nöjda med
bevakningen av Stockholm och att de båda nu hade en
organisation på plats som bättre kunde leva upp till
förväntningarna.
Också Dagens Nyheter har ett uttalat mål om att
ha en bra breaking news-organisation. Tidningen har,
enligt redaktionschefen Caspar Opitz, tidigare ansetts
som lite trög vid stora nyhetshändelser. ”DN är bäst
dag tre är en sådan där gammal … det känner du säkert
igen”, säger han men understryker samtidigt att det sedan några år tillbaka finns ett inriktat arbete mot breaking news. ”Vi har det som ambition i alla fall att vi ska
vara lika bra som Aftonbladet och Expressen på de här
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snabba nyhetshändelserna.” Någon speciell händelse
som skyndat på det arbetet kan inte Caspar Opitz säga
men nämner terrordådet på Utøya i juli 2011 som ett
exempel då redaktionen tyckte de var för långsamma.
Han berättar att liveredaktionen, som sköter den snabba rapporteringen, under de senaste åren kontinuerligt
”biffats upp” för att ha en högre beredskap på kvällar
och en bit in på natten.
Svenska Dagbladet har, till skillnad från de andra
stora riksredaktionerna, ingen ambition att vara med i
snabbhetsracet. ”Om vi ska välja en gren så är det inte
breaking vi ska vara bäst på”, säger chefen för nyhetsredaktionen Maria Sundén Jelmini.
”Hög ljudnivå, mycket spring”
– stökigt på redaktionen

Även om det skett ett flertal terrordåd i Europa de
senaste åren och redaktionerna idag har en stor vana
av att rapportera från de här händelserna så är flera
av de chefer som intervjuats i den här studien tydliga
med att Stockholmsattentatet är att betrakta som en
extraordinär nyhetshändelse. De jämför det snarare
med Palmemordet, Estonia och tsunamin 2004 än med
terrordåden i Paris, Bryssel och Nice. Vad som ligger till grund för den distinktionen är framförallt att
det skedde på hemmaplan, i Stockholm, bara några
hundra meter från ett par av redaktionerna. ”Det går
ju inte att jämföra ens”, säger Maria Sundén Jelmini
på Svenska Dagbladet.
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– Jag skulle säga att vi var ganska så oförberedda. Det
var väldigt mycket på uppstuds och det var också att alla
chefer ville vara med och hjälpa till vilket var jättebra men
det blev också väldigt stökigt.

Många från andra avdelningar på Svenska Dagbladet
sökte sig också till nyhetsredaktionen i det här läget
för att följa händelseförloppet och berättade om vad
som framkom i deras Twitter- och Facebookflöden,
om olika rykten om skottlossningar bland annat, berättar Maria Sundén Jelmini.
Liknande erfarenheter har Dagens Nyheter. Också
här samlades människor från andra avdelningar vid
nyhetsdesken. Caspar Opitz som är redaktionschef
berättar om en rejält höjd stressnivå, en nervositet,
hög ljudnivå och mycket spring på redaktionen i ett
inledande skede. Han berättar att hela redaktions
ledningen var ute vid nyhetsdesken och att det i utvärderingen lyfts upp kritik mot att det var för många
chefer som sprang och som ville ta ansvar.
Också på SVT var det stökigt till en början. Chefen
för direkt- och morgondesken Filip Struwe berättar
om vikten av att hålla befälslinan intakt.
– Det fanns sådana där genombrytningar i chefsleden där
plötsligt höga chefer antingen inte tog ansvar eller uppfattades inte ta ansvar eller att de bara bröt chefslinorna
och gick in och detaljstyrde och då uppstår det ju väldigt
stora tveksamheter och en osäkerhet i organisationen.
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I utvärderingarna efter den 7 april fanns det på SVT
tankar om att det borde finnas en general som håller
ihop arbetet, men snabbt insåg ledningen att det inte
var rätt väg att gå, att det inte skulle gå att hitta någon
som mäktar med en sådan uppgift, att det är alldeles
för många saker att koordinera, berättar Filip Struwe.
Och redan efter Paris hade SVT egentligen påbörjat en
resa från en mer plattformsoberoende organisation till
en större specialisering där personal i huvudsak arbetar
gentemot en plattform, som till exempel live-tv eller
online. I det kaotiska läge som lätt uppstår vid en stor
nyhetshändelse så behöver var och en veta vad d
 eras
uppgift är och den här specialiseringen bidrog till att
personalen i större utsträckning än tidigare visste vad
de skulle göra den här fredagseftermiddagen, berättar
online-chefen Michael Kucera.
– Det här är ju en utveckling som många mediehus har varit igenom, där många sökte under ett antal år efter den här
plattformsoberoende vägen. Sen har ju många lämnat det.

För Ekots del ledde utvärderingen efter den 7 april
till att behovet av mer arbetsledning vid mycket stora
nyhetshändelser synliggjordes berättar publiceringschefen Klas Wolf-Watz. Han berättar att de redan under eftermiddagen då terrordådet vid Drottninggatan
inträffade dubblerade flera olika centrala funktioner.
– Vi hade två dagredaktörer, två liveproducenter och det
var bra och de som jobbade hanterade det jättebra men
det var lite obruten mark på något sätt. Hur sker uppdelningen de två emellan? Vilka behov finns det? Och hur
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ska kommunikationen med övriga funktioner ske när två
stycken är på samma ställe, det behöver vi titta på.

Klas Wolf-Watz berättar att det också efter terrordådet
på Utøya i juli 2011 drogs slutsatser om arbetsledar
bemanning, att Ekot mitt i sommaren hade för få
personer på högre chefsnivå i tjänst.
– När något sådant här händer blir det väldigt mycket logistik och publicistiskt svåra bedömningar som sker samtidigt. Då behöver man vara en kritisk massa för att klara
av det.

Medan flera redaktioner tar upp problematiken med
att rollfördelningen stundtals kunde vara otydlig och
att det var för många chefer vid nyhetsdesken lyfter
Michael Poromaa, nyhetschef på Aftonbladet, fram
vikten av att höga chefer låter ansvariga redaktörer och
reportrar sköta arbetet utan alltför mycket inblandning från höga chefer. Han berättar att filosofin på
Aftonbladet är att alla är publicister och ska ta det publicistiska ansvaret. Här finns en likhet med det arbetssätt som blåljuspersonal och andra krisorganisationer
har. Kompetensen ska ligga långt ut i organisationen
och kriskompetensen bygger på förmågan att improvisera inom satta ramar som man känner sig trygg med
(Boin, Hart, Stern & Sundelius, 2005:36–37).
– Vid 9/11 då var det 30 chefer som stod bakom, men vi
har insett att breakinggänget […] har ju omdömet själva
vad vi kan köra ut och sen givetvis blir det etikfrågor och
sådant men de är ju proffs på det här och det bevisade
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man under Paris […] att vi inte behöver komma in tre chefer eller tio chefer som står och pekar, då blir det väldigt
osäkert också när man sitter och jobbar.

Den trygghet i de här stora nyhetslägena, som Michael Poromaa pratar om, kommer av att Aftonbladet
utvecklat en renodlad breakingdesk bestående av 6-7
personer som arbetar dygnet runt och som utgör navet vid stora nyhetshändelser. Den infördes för att det
skulle bli tydligare för varje medarbetare vad deras ansvarsområde var, berättar Michael Poromaa. Tidigare
fanns många reportrar men det var otydligt vem som
skulle göra vad.
– Vi brukar säga att hjärtat är breaking-organisationen,
det är där det händer oavsett om Löfven avgår så är det
vi som skriver första raden och publicerar och Samhälle
[Samhällsredaktionen] försöker jobba loss varför han har
avgått om det skulle hända.

Trots att Svenska Dagbladet inte har några ambitioner
att delta i breakingracet har de i utvärderingen efter
den 7 april ändå sett just vikten av att ha tydliga roller
och också identifierat viktiga funktioner på redaktionen när ett liknande nyhetsläge uppstår.
Allra störst förändring till följd av attentatet på
Drottninggatan har Dagens Nyheter genomfört då de
har utvecklat en helt ny organisation som ska sjösättas
vid riktigt stora nyhetshändelser.
– Vi har en som vi kallar, egentligen inte breaking
news-organisation utan major breaking news och då pra150 | Emil Östlund

tar vi egentligen om Palmemordet, Estonia, tsunamin,
Drottninggatan, egentligen inte ens Paris utan snäppet
över … Paris möjligen.

Också här är den bakomliggande tanken att det ska
vara väldigt tydligt vem som gör vad, berättar redaktionschefen Caspar Opitz. Den befintliga organisationen förstärks med sju nya funktioner, funktioner som
till stor del funnits tidigare också men vars ansvarsområde nu avgränsats och förtydligats. För att motverka
att det blir för många chefer som vill ta ansvar ska det
finnas en övergripande arbetsledare som fattar utgivarbesluten. En annan central roll blir en intake-redaktör som ska hjälpa till att värdera all information som
kommer in. Det relaterar, enligt Caspar Opitz, till den
pushnotis som Dagens Nyheter skickade ut om skottlossning på Fridhemsplan. Andra viktiga funktioner är
två fältkoordinatorer som ska hjälpa till att hålla koll
på vilka reportrar och fotografer som är ute på fältet
med fokus på säkerhet och kommunikation vilket nästa
avsnitt i det här kapitlet lyfter upp lite närmare.
”Hade skickat ut ett team med vikarier”
– om säkerhet och kommunikation

Aftonbladet som var först med att rapportera om händelserna vid Drottninggatan fick inledningsvis uppgifter via sin tipstelefon om att det skett en trafikolycka
utanför Åhléns. Från Aftonbladets redaktion ner till
Drottninggatan är det lite drygt 600 meter så ett första team gav sig springande iväg. ”Under den tid då
de springer ner så inser vi att det är något annat än
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en trafikolycka, att det är en lastbil som har kört in i
Åhlénsbyggnaden”, berättar nyhetschefen Michael
Poromaa. Teamet som hade skickats ner var ett team
med vikarier utan säkerhetsutbildning. Och det gick
till en början inte att få tag på dem.
Just närheten till händelsen och den journalistiska
instinkten att kasta sig iväg är något som lett till
mycket eftertanke hos fler av de chefer som intervjuats.
Nyhetschefen på Aftonbladet Michael Poromaa berättar att de som en konsekvens av den 7 april nu ger en
tvådagars säkerhetsutbildning till alla fast anställda.
Något som också inkluderar arbetsledarna. ”Så vi fattar vad vi behöver göra när det smäller till.”
Också Svenska Dagbladet nämner att företaget dragit igång en utbildning i att hantera människor i krisögonblick för både reportrar och fotografer men att
det var något som redan hade inletts tidigare och inte
kom som en följd av Drottninggatan.
På Dagens Nyheter lyfts vikten av att stämma av
med den säkerhetsansvarige fram och redaktionschefen Caspar Opitz nämner att det skulle vara bra om
reportrar och fotografer hade tillgång till skyddsvästar och eventuellt också hjälmar om något liknande
inträffar.
– Det kunde ju ha varit bomber och Kalasjnikovs och allt
möjligt. […] Vi bara drog, det är ju en journalistisk instinkt, man bara drar. Och med facit i hand så kände vi väl
att vi borde ha tänkt igenom säkerheten lite mer.

Flera av redaktionerna har också sett över kommunikationsfrågan och infört nya rutiner eftersom tele152 | Emil Östlund

fonnätet snabbt blev överbelastat och det var svårt att
kommunicera med de team som var ute.
”I vårt DNA att vi inte är kvällstidning”

Två centrala plattformar för direktrapportering online är idag livechatt och live-tv. Med en rapportering
som sker allt snabbare och på fler plattformar blir vikten av att kunna koordinera de uppgifter som publiceras på de olika plattformarna allt viktigare.
Onlinechefen på SVT Michael Kucera beskriver
livechattflödet som en ryggrad den 7 april.
– Det är ett sätt att dels vara transparent mot publiken
vad vi vet och vad vi jobbar med men det blir också ett sätt
för redaktionen att veta vilka uppgifter vi har verifierat
och inte.

Också live-tv-sändningen är en del av den ryggrad som
Michael Kucera beskriver.
Klas Wolf-Watz på Ekot säger att det är en annan utmaning idag att vara snabba och korrekta på samtliga
plattformar jämfört med tidigare då det enbart fanns
en publiceringsyta i form av FM-sändningar. Idag behöver någon eller några lyssna på den pågående livesändningen för att kunna hålla dagredaktören, som
ansvarar för nyhetsverksamheten, uppdaterad om vad
som händer och vad man vet, berättar han.
När det gäller lärdomar kring det som publiceras
är användandet av pushnotiser något som flera chefer
kommer in på. Pushnotiser som bryter igenom den låsta mobilskärmen är ett betydelsefullt verktyg för mediRedaktioners lärdomar efter Stockholmsattentatet | 153

erna i konkurrensen om människors uppmärksamhet
men också ett trubbigt sådant då budskapet ofta är
kort och alarmerande och svårt att nyansera. Caspar
Opitz, redaktionschef på Dagens Nyheter, berättar att
det i utvärderingen efter den 7 april lyfts fram att det
ska vara en extra hög tröskel för pushnotiser vid stora nyhetshändelser. Det som en följd av den pushnotis
om skottlossning vid Fridhemsplan som Dagens Nyheter skickade ut och som flera medier sedan hakade på
(se Odéns kapitel i denna volym).
Caspar Opitz säger att han minutiöst gått igenom
vad som låg bakom den här pushnotisen och att det
fanns uppgifter från flera olika håll av oberoende vittnen, men att det ändå var för löst för att skicka ut. När
en uppgift lyfts fram i ett livechattflöde eller en livesändning kan den nyanseras mer än i en pushnotis som
till sin utformning mer har karaktären av att slå fast en
uppgift.
– Jag tror att när det sitter i en push så blir det en extra
effekt av det. […] Jag tycker inte vi skulle ha pushat, men
rent hypotetiskt då skulle man ha skrivit ”Obekräftade
uppgifter: skottlossning vid Fridhemsplan. DN har inte
kunnat verifiera om detta stämmer.”.

Såväl SVT som Aftonbladet och Expressen spred uppgiften om skottlossning vidare och medan både Filip
Struwe på SVT och Magnus Alselind på Expressen
säger att de skulle värdera uppgiften på samma sätt
om det hände igen så intar Michael Poromaa på
Aftonbladet en mer försiktig inställning.
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– Vi har insett att vi ska gå på våra egna uppgifter när det
är så här allvarliga grejer så det inte blir det här att om en
har fel så flashar tio på det och då är det tio som har fel.

Samtidigt säger Michael Poromaa precis som Filip
Struwe på SVT att om det verkligen hade varit någon
eller några som sköt mot människor på Fridhemsplan
och medierna tidigt fick uppgifter om det och valde
att vänta med att rapportera och människor hade omkommit till följd av det så hade den diskussionen varit
tuffare att föra efteråt.
Svenska Dagbladet var mer återhållsamt i sin rapportering och spred inte uppgifterna om skottlossning
vidare. Chefen för nyhetsredaktionen Maria Sundén
Jelmini säger att de dock hade en knivig situation på
Centralen där de hade en reporter på plats som hörde
hur människor ropade att det skjuts och där Centralen
också utrymdes. Men det var inget som Svenska Dagbladet skickade någon pushnotis på.
– Vi har det så himla mycket i vårt DNA att vi inte är kvällstidning liksom utan det är så viktigt för oss, det ska alltid
vara bekräftat och seriöst och tungt och man ska kunna
lita på SvD. Och jag tror att det här var nog rätt så bra att
ha och hålla sig i någonstans att det viktigaste för oss aldrig är att vara snabbast liksom utan det är att det är rätt.

En annan lärdom av rapporteringen den 7 april som
Svenska Dagbladet och SVT lyfter fram är vikten av
att tidigare börja tänka på den fortsatta rapporteringen framåt och inte fastna i direktrapporteringen i nuet.
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För Svenska Dagbladet, som är en mindre redaktion,
handlar det framförallt om att räcka till i flera dagar,
säger Maria Sundén Jelmini. För SVT:s del handlar det
om att tidigare börja teckna den större bilden, berättar
online-chefen Michael Kucera.
Breakingracet fortsätter

Det är svårt att isolera redaktioners lärdomar utifrån
en enskild händelse. När Ingrid Lord (2013) studerade
redaktioners lärande under perioden mellan tsunamin
2004 fram till tsunamivarningen 2012 fann hon att det
var anpassningen till det nya medielandskapet med utvecklingen av sociala medier som lett till störst lärande och redaktionella förändringar. Den händelse där
det här förändrade medielandskapet blev synliggjort
var framförallt terrordådet på Utøya 2011 där sociala
medier verkligen utmanade nyhetsmediernas traditionella sätt att rapportera om kriser (Konow-Lund &
Olsson, 2017).
Forskningen om organisatoriskt lärande skiljer
mellan single-loop- och double-looplärande. Single-
looplärande innebär att organisationen genomför
mindre förändringar men att de underliggande värderingarna inte ifrågasätts. Double-looplärande innebär
att erfarenheterna på ett mer omfattande sätt analyseras och därefter tas ett större grepp kring organisationens värden och normer innan förändring sker
(Larsson, 2010; Lord, 2013).
Den händelse som mer än någon annan på senare år
utkristalliserat den förändrade medielogiken med att
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sända live snabbt och uthålligt vid stora nyhetshändelser var terrordåden i Paris i november 2015. Det blev en
tydlig vattendelare mellan de som hade påbörjat den resan eller det så kallade breakingracet och de som ännu
inte tagit tillräckligt stora kliv. De förändringar som
Sveriges Radio och SVT genomförde efteråt för att i
grunden förändra beredskapen vid stora nyhetshändelser är ett tydligt exempel på double-looplärande. Aftonbladet och Expressen hade dessförinnan redan insett att
stora satsningar på breaking news är nödvändiga och
ligger i linje med dagens blixtsnabba medielogik.
Det som redaktionernas utvärderingar efter den
7 april ytterligare understrukit är vikten av att ha en
organisation som mer eller mindre ständigt är i beredskap. Sveriges Radio och SVT är överlag nöjda med sin
respektive bevakning av händelserna vid Drottninggatan och lyfter fram att det sannolikt inte hade gått lika
bra utan de omorganisationer som skedde efter Paris.
Terrorattentatet i Stockholm inträffade lite krasst
uttryck på kontorstid då samtliga redaktioner hade
gott om personal i tjänst. Hade det inträffat vid en mer
besvärlig tid på dygnet hade också Stockholm sannolikt blivit en tydlig vattendelare mellan de som satsat
på breaking och de som inte satsat. Det går idag vid ett
nyhetsläge som det på Drottninggatan inte riktigt att
ställa om helt från det ordinarie arbetet, i alla fall inte
om ambitionen hos redaktionen på allvar är att vara
med i breakingracet som accelererat de senaste åren.
Det behöver finnas en organisation med first responders som chefen för live- och morgondesken på SVT
Filip Struwe kallar det.
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För kvällspressen blev Paris ett bevis på att man satsat rätt. För publicservicebolagen blev snarare terrorattentatet i Stockholm den 7 april 2017 beviset på att
man satsat rätt, eller en första riktig provtryckning av
den nya organisationen, som Filip Struwe säger.
Både på Aftonbladet och Expressen sker dagliga
utvärderingar av arbetet vid breakingdesken och lärandet ses som en ständigt pågående process, ett single-looplärande där smärre justeringar av arbetssätt
och rutiner hela tiden genomförs för att skapa ett mer
välsmort maskineri.
Dagens Nyheter vill följa med i breakingracet men
har inte satsat på samma sätt som kvällstidningarna.
Därför blev Stockholm den första riktiga prövningen
för dem med den nya breakinglogiken och de insåg i
utvärderingarna att de behöver ta fram en tydligare
organisation för att på ett bättre sätt klara rapporteringen vid den här typen av händelser. Det kanske
inte fullt ut är att betrakta som ett double-looplärande men det är det närmaste vi kommer ett mer grundläggande förändringsarbete efter Drottninggatan
den 7 april.
Men en sak som är säker, även om samtliga redaktionella chefer lyfter fram vikten av att ha en korrekt
nyhetsrapportering är det nog nästintill omöjligt att
ha en nollvision kring felaktiga uppgifter i det tempo
som nyhetsrapporteringen sker i idag. Det handlar
snarare om att få med publiken på de nya premisserna
med osäkerhetsmarkörer (se Solhlberg m fl:s kapitel i
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denna volym) och garderingar som redaktionerna förlitar sig på. Men som onlinechefen på SVT Michael
Kucera säger:
– Jag tror att någonstans ligger det ju i nyhetsförmedlingens själva idé, att man ändå hyfsat fort ska komma
med det som är nytt. Och så försöker man belägga det
så gott det nu går. Och jag tror att det var svårt nog, förr,
när man hade en pressläggning i ett sätteri någonstans, i
en källare i Klara, när klockan närmade sig den där tidpunkten så var man också tvungen att bestämma sig för
kör vi på den här uppgiften eller inte. Och nackdelen då
var att då hade man ett dygn innan man kunde korrigera
det där om det var fel.
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Sorg, vrede och beslutsamhet
Politiska ledare uttalar sig efter en terrorattack
Orla Vigsø*

När det sker ett terrordåd förväntas det egna landets politiska ledare att komma med ett utlåtande i medierna, så
snabbt som möjligt. Ett sådant tal har retoriskt sett fler
syften: det ska uttrycka empati med de drabbade, sorg
och bestörtning, men även vilja att ta itu med problemen,
hitta de skyldiga och förhindra att det händer igen. Detta
är en gammal genre inom retoriken och det finns oräkneliga historiska förebilder. Men hur ser dessa tal ut i dag,
när det handlar om terror som är ett internationellt fenomen där intet land kan känna sig fredat? Är statsledarnas
reaktioner olika eller är det tal om en enhetlig reaktion?
Fokus på tal

En viktig del av varje politisk ledares uppgift är att hålla tal, och så har det varit ända sen antikens tid. Det är
möjligt att förändringarna i de politiska systemen såväl som medieutvecklingen har gjort att tal inte längre
tar en lika stor plats i den politiska kommunikationen,
men det finns fortfarande en förväntan hos medborgaren att ledaren håller tal till nationen när omständig* Orla Vigsø är professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Göteborgs universitet.
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heterna kräver det. Vi förväntar oss tal runt nyår, när
parlamentet öppnas, när en regering tillträder och vid
liknande symboliska ögonblick. Men vi förväntar oss
också att våra politiska ledare talar till oss, medborgarna, när något allvarligt har hänt i landet eller i ett
grannland. Naturkatastrofer och allvarliga olyckor är
sådana situationer, men även terrordåd. Ledarna vet
om detta och håller tal som sänds i tv, radio och på
nätet. Ibland är det tal inför parlamentet, men ofta är
det inför medier – från ett podium framför minister
bostaden eller från det officiella kontoret. Valet av plats
beror på en kombination av tradition och var ledaren
befinner sig när dådet sker. Men hur ser dessa tal ut när
det är just terror som är anledningen? Jag ska i detta
kapitel titta närmare på några europeiska statsledares
tal efter en terrorattack, och har förutom attacken i
Stockholm valt några av de mest omtalade terrordåden
sedan 2015 och de politiska ledarnas omedelbara reaktion. Det handlar om följande händelser:
Terrorattack

Tal

Paris: 2015-01-07–09

PM: Manuel Valls 2015-01-13
Pr: François Hollande 2015-01-09

Paris: 2015-11-13–14

PM: Manuel Valls 2015-11-25
Pr: François Hollande 2015-11-16

Bryssel: 2016-03-22

PM: Charles Michel 2016-03-24

Nice: 2016-07-14

PM: Manuel Valls 2016-07-15
Pr: François Hollande 2016-07-15

Berlin: 2016-12-19

PM: Angela Merkel 2016-12-20

Stockholm: 2017-04-07

PM: Stefan Löfven 2017-04-07

Manchester: 2017-05-22 PM: Theresa May 2017-05-23
London: 2017-06-03

PM: Theresa May 2017-06-04

PM: premiärminister/statsminister/Bundeskanzler
Pr: president
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Talen analyseras utifrån retorikens begrepp (ethos, logos, pathos) där syftet är att se likheter och skillnader
i hur de politiska ledarna hanterar den retoriska utmaningen att tala till en nation där människor just har
dödats av terrorister.
Den retoriska situationen vid terror

Ett lyckat tal är ett svar på den retoriska situationen,
det vill säga de konkreta omständigheter som styr publikens sinnesstämning och förväntningar på talaren.
Men vilka är omständigheterna när en nation har upplevt ett terrordåd och oskyldiga människor har dödats?
Helt övergripande kan man säga att en terrorhandling
reser ett antal frågor, som: Vad har hänt? Varför har
det hänt? Vilka är de skyldiga? Vilka är offren? Vad
gör nationen åt det? Befolkningen önskar att få svar på
dessa frågor från sina ledare, och ett lyckat tal måste
därför åtminstone lyfta dem även om det kanske inte
går att besvara dem just då. Dessa tal framförs ju ofta i
nära anslutning till dådet, varför den fullständiga bilden kanske inte har klarnat. Detta berör vad man inom
retoriken kallar talens logos-sida, det som handlar om
fakta, vad myndigheterna vet.
Men faktafrågan kan inte skiljas från den känslomässiga sidan. Efter ett terrordåd är det naturligt att
befolkningen upplever starka känslor, eftersom attacken har drabbat oskyldiga och helt slumpmässigt utvalda individer, och den övriga befolkningen därför i hög
grad kan se sig själv i offren: de tillhörde inte en avgränsad grupp, de förenades av att vara på fel plats vid
fel tillfälle. Denna spegling i offren kan utan tvivel leda
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till ångest och fruktan, ”det kunde varit jag”, och även
osäkerhet inför framtiden, ”kommer det att hända igen
och kommer jag då att drabbas”. Det är också naturligt att oskyldigas död, skador och sorg skapar en stark
medkänsla hos befolkningen, och att denna medkänsla
kombineras med en vrede riktad mot de skyldiga.
Befolkningens förväntningar på ledarna vad gäller de
känslomässiga aspekterna är mer komplicerade, men
grundläggande förväntar man sig åtminstone att få en
bekräftelse på att det är legitima känslor; man vill känna en samhörighet som bottnar i gemensamma känslor, i delad sorg, medkänsla och upprördhet eller vrede.
Gemenskapen som skapas och efterfrågas vid en
terrorattack är även en skiljelinje mellan ett vi och ett
dom. Vi är vanliga, oskyldiga människor i detta land,
dom är sådana som genom våld och död försöker
främja sina egna mål, som inte delas av oss. Offer och
förövare, helt enkelt, vilket också potentiellt aktualiserar känslan av maktlöshet och uppgivenhet hos folk.
I boken Kriskommunikation 2.0 presenteras ett teoretiskt ramverk för kriskommunikation ur ett medborgarperspektiv (Odén, Djerf-Pierre, Ghersetti &
Johansson 2016: 28–29) där det formuleras vad som
är allmänhetens behov vid en kris. Det handlar om tre
huvudpunkter:
1. Allmänheten måste få relevant, tillförlitlig och begriplig information om situationen och krisåtgärderna för att kunna hantera den akuta krissituationen.
2. Ansvarsförhållanden måste kommuniceras så medborgarna kan bedöma agerandet och utkräva ansvar.

164 | Orla Vigsø

3. Allmänheten måste få kommunikativa möjligheter
och stöd att bearbeta krisupplevelserna, det vill säga
att de drabbades erfarenheter måste erkännas och
att de politiska beslutsfattarna måste utöva ett symboliskt ledarskap: visa empati, inge hopp och stärka
den sociala sammanhållningen.
De retoriska utmaningarna för de politiska ledarna
är därmed komplexa; ledarna ska upplysa, analysera,
lugna befolkningen men samtidig motverka känslan av
maktlöshet och uppgivenhet, ingjuta en känsla av att
vi kommer att besegra dom. Statsministern eller presidenten är nationens ledare, det vill säga ledare för gemenskapen av alla individer, och det förväntas att hen
talar till nationen som just en gemenskap. De skillnader som finns i befolkningen ska inte få överskugga den
viktigaste skillnaden, den mellan vi och dom. De metaforer som används framhäver detta: antingen är vi i krig
mot dom, eller också är samhällskroppen utsatt för en
smitta, en sjukdom, som måste bekämpas. Hur som
helst kommer faran utifrån och hotar oss i vårt hem.
Samtidigt måste man komma ihåg att de politiska
ledarna är valda och därmed ständigt också befinner
sig i en politisk situation. Det gäller i synnerhet regeringschefer som måste manövrera i relation till parlamentet och opinionen, till egna politiska planer och
interna gruppbildningar. Utan att påstå att politiska
ledare alltid tvingas tänka strategiskt är det svårt att
tro att de helt kan lösgöra sig från den parlamentariska
kontexten.
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Vad har hänt?

Alla talen jag har analyserat innehåller en sammanfattning av vad som har hänt, ofta precis i början av talet.
Här ges fakta om vad som har hänt, var det har hänt
och hur många som har drabbats, men med reservation för att det kan handla om preliminära siffror. I de
flesta fallen är sammanfattningen endast några rader,
och det är tydligt att talaren utgår ifrån att publiken redan är informerad genom mediernas rapportering. Eftersom en terrorhandling är en högt prioriterad nyhet i
alla medier kan talaren utan risk utgå ifrån att alla har
fått information om vad som har hänt. Beskrivningen verkar därför mest fungera som en bakgrund för
konklusionen att detta är en medveten terrorhandling
och därmed ge det den rätta inramningen. I de fall där
det ännu inte har bekräftats att det handlar om terror,
är talaren lite mer återhållsam och säger att det tyder
på terror, men i de flesta fallen finns det ingen tvekan.
Benämningen terror fyller en viktig funktion i relation
till frågorna, befolkningen ställer till sina ledare, nämligen ”vad har hänt” och ”vad betyder det”. Frankrikes president François Hollande inledde sitt tal efter
attacken i Nice således:
I Nice har en lastbil i kväll kört in i folkmassan som var
samlad för att titta på Bastilledagens fyrverkeri, med avsikt att döda, utplåna och massakrera. I talande stund
räknar vi 77 offer varav flera barn och ett tjugotal med
livshotande skador. Denna attack, som utan tvekan är ett
terrordåd, är ännu ett uttryck för det rena våldet.
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I de flesta talen är denna sammanfattning ganska kort,
och som man kan se av Hollandes tal ovan är det inte
alltid man nöjer sig med att konstatera fakta. I många
fall kommer det redan i denna del en känslomässig aspekt som lägger en ram för tolkningen av händelserna.
Offren och deras anhöriga

En absolut nödvändig del av varje tal efter en terrorhandling, och en som måste komma som något av det
första i talet, är uttryck för medkänsla med offren och
deras anhöriga. Talaren måste visa sorg och empati
med de drabbade, och i de flesta fallen uttrycks det redan i inledningen. Orsaken är att denna känsla måste
få sätta ramarna för hela talet, eller i alla fall dess första del. Oavsett om talet sedan övergår i andra känslor,
som vrede, rättvisa, hämnd eller annat, så måste sorg
och empati vara det första som framstår. Det är genom
det som talaren visar sin mänsklighet och därmed sin
tillhörighet till kollektivet av människor: ingen är immun mot känslan av sorg när någon nära rivs bort, i
sorgen förenas vi i kraft av vår sårbarhet.
Hur denna känsla, detta pathos, uttrycks beror på såväl individuella som kulturella förhållanden, och det är
inte osannolikt att även talarens kön spelar en roll. Den
mest känsloladdade inledande beskrivning av offren ger
förbundskansler Angela Merkel efter attacken i Berlin:
Tolv människor som igår fortfarande var bland oss, som
såg fram emot julen och hade planer för helgdagarna,
finns inte längre bland oss. Ett fruktansvärt och i slutän-
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dan obegripligt dåd har berövat dem livet. Ytterligare
fler än 40 människor är sårade och kämpar för sina liv
eller sin hälsa. Jag tänker i denna stund främst på dessa
människor. På de döda och de sårade och på deras anhöriga och vänner. Jag vill att de ska veta detta: Vi är alla, en
hel nation, förenade med dem i djup sorg. Vi hoppas alla
och många av oss ber för dem. Att de ska finna tröst och
styrka. Att de ska tillfriskna. Att de ska kunna leva vidare
efter detta fruktansvärda slag.

Här är det en del variation i formen hos de olika statsledarna, vilket förmodligen har att göra med de retoriska traditionerna och stilidealen i de olika länderna.
De franska ledarna använder generellt fler och mer
målande ord, medan de brittiska är mer kortfattade
och återhållsamma. Att dessa skillnader finns kan också ses som en spegling av vilka förväntningar politikerna anser att befolkningen har på dem. Att inte möta
befolkningens förväntningar på denna punkt skulle
kunna resultera i att politikern bedömdes som antingen känslokall eller i för hög grad känslostyrd.
Vi, våra värden och våra vänner

Terrorn drabbar oss, det är en central del av alla politiska ledares tal efter en attack. Men vem är vi? Som jag
var inne på tidigare är dessa tal tal till nationen, det vill
säga att de vänder sig till alla medborgarna i egenskap
av just medborgare. Man kan säga att talaren konstruerar gemenskapen som hen vänder sig till, och det sker
genom att räkna upp vem som ingår i gemenskapen. Efter attacken i Paris och Seine-Saint-Denis sa Hollande:
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I fredags var det hela Frankrike som var målet för terroristerna. Det Frankrike som älskar livet, kultur, sport och
festligheter. Hela Frankrike utan någon skillnad mellan
färg, ursprung, bakgrund, religion. Det Frankrike som
mördarna ville döda, var ungdomen i hela dess mångfald.
Huvudparten av de döda var inte ens 30 år. De hette Mathias, Quentin, Nick, Nohemi, Djamila, Hélène, Elodie,
Valentin, och jag har glömt så många andra! Vad var deras enda brott? Att vara levande.

Ålder, religion, hudfärg – allt detta spelade ingen roll
för terroristerna som endast var intresserade av att offren var en del av den franska nationen. Samma sak uttryckte han efter attentatet i Nice: ”Det är hela Frankrike som hotas av den islamistiska terrorismen.”
En lika viktig del som att förklara vem vi är, är att beskriva vad det är vi står för. Attacken mot oss beskrivs
nästan alltid också som en attack på våra värden. Attacken drabbar oss som individer, som människor, men
måltavlan för terroristerna är också det vi står för. Det
som förenar oss och pekar ut oss som måltavlor är inte
våra individuella karakteristiska utan det vi ses som
symbol för. Retoriken skiljer sig en del när det kommer
till beskrivningen av vad vi står för. De franska ledarna är inte rädda att ta till de stora orden: Frankrike är
ett ”ljus för mänskligheten” och står för de mänskliga
rättigheterna (Hollande), medan den engelska premiärministern nöjer sig med att berömma modet hos
invånarna, viljan att ”carry on” och inte låta attackerna rubba vardagen. Det är tydligt att statsledarna
använder existerande stereotypiska föreställningar om
nationalkaraktärer när de ska beskriva folket i positiSorg, vrede och beslutsamhet | 169

va ordalag. Belgiens premiärminister Charles Michel
lägger i sitt tal till offren för attacken i Bryssel vikt vid
vardagen, att det som förenar folk är friheten att leva
sina liv: ”I Zaventem och i Maelbeek är det den vardagliga friheten som har massakrerats. Samma frihet som
utgör grunden för vår demokrati och vår lust att leva
tillsammans och i harmoni. Samma frihet som är den
solida grunden för det europeiska projektet.”
Michels pekar här på en viktig aspekt av gemenskapen inom nationen, nämligen att den också knyter
ihop folket med andra folk med liknande värderingar. För de franska politikerna handlar det om upplysningstidens ideal som förenar Väst, men även för fransmännen handlar det om att vi förenas av att utgöra
måltavlor för den islamistiska terrorn. Genom att leva
våra liv som vi gör och hylla de värderingar som vi gör,
placerar vi oss i en gemenskap i relation till islamismen. Detta stämmer bra ihop med hur den demonstrativa retoriken beskrivs av Janne Lindqvist Grinde:
”Det är de ceremoniella talen som skapar gemenskap
kring vissa kulturella värden. [...] Demonstrativ retorik
medverkar till att bestämma vad som är moralisk doxa i
en viss kultur. Därmed spelar den ceremoniella retoriken
en nyckelroll i samhället och politiken – den bestämmer
vilka vi är, vad vi känner, älskar och föraktar.” (Grinde,
2008: 52–53)

Statsledaren bekräftar för medborgarna vad det är vi
står för, vem våra vänner är – och därmed också vem
våra fiender är. Men innan vi går vidare till dom är det
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en grupp i gemenskapen som alltid framhävs: de som
tog hand om offren och övriga medlemmar av gemen
skapen. Polisen, räddningspersonal, läkare, sjuksköterskor – alla får beröm från statsledaren för sina
insatser i krissituationen.
De andra och deras handlingar

Beskrivningen av oss är entydigt positiv, och lika entydigt negativ är beskrivningen av terroristerna och deras handlingar. De är fanatiker och deras handlingar
är monstruösa, men de är också fega när de attackerar
obeväpnade människor. De använder de mest nedriga
medel för att försöka döda, och de knyts endast samman av ”en enda ondskefull ideologi, den islamistiska
extremismen, som lever på hat, sprider splittring och
främjar sekterism” (May). Men flera av statsledarna
framhäver också att detta inte är en fråga om islam,
för terroristerna förvränger religionen och deras handlingar är i själva verket oförenliga med islams lära.
Syftet med ett sådant uttalande är självklart att skapa
en tillhörighet hos de icke-extremistiska muslimerna
med de attackerade nationerna och få dem att skapa
ett avstånd till terroristerna, trots att dessa åberopar
sig samma religion. Det är alltså ett försök att inkludera muslimerna i det vi jag talade om ovan, och isolera
dom så de står ensamma och utan stöd.
Statsledarna beskriver terroristerna som mördare,
utan känsla och med en förvrängd föreställning om
religionen, men det är också tydligt att man inte går
längre än detta. Om man ser på anti-islamiska kom-
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mentarer på nätet är de ofta demoniserande och använder icke-mänskliga beskrivningar. Det undviker
statsledarna i de valda talen; det är inga jämförelser
med djur, djävlar eller annat som dyker upp i andra
fora. Det är tal om en absolut skillnad mellan vi och
dom, men den ligger inom det mänskligas område och
beskrivs mer i termer av ondska. Det är förmodligen en
mycket medveten strategi som bygger på erfarenheter
av de oönskade effekter, demonisering och avhumanisering kan ha på såväl motståndarna som känsloläget
i landet i stort. Det är tal om folk som har valt fel och
försvarar fel värden, inte om några som är fundamentalt annorlunda än vi – även om de begår ofattbara och
oförsvarbara handlingar.
Kampen mot terrorismen:
Hur kommer det att gå?

Hur kommer det att gå i kampen mot terrorismen?
Här är alla statsledarna överens, utan minsta tvekan:
vi kommer att vinna, de kommer aldrig att kuva oss. Vi
kommer att fortsätta försvara vårt land, dess invånare och våra centrala värden. Denna försäkran hänger i
de flesta fallen ihop med en beskrivning av de insatser
regeringen har vidtagit tidigare, som man kommer att
vidta nu och som man kommer att genomföra i framtiden. ”Inget kommer att avhålla oss från att vilja bekämpa terrorismen och vi kommer ännu en gång att
öka våra insatser i Syrien såväl som i Irak. Vi kommer
att fortsätta slå till mot dem som attackerar oss på vår
egen mark, i deras tillhåll” som Hollande uttryckte det
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efter Nice. Manuel Valls uttrycker samma säkerhet i
sitt tal till nationalförsamlingen 25 november 2015:
Ställd mot denna islamistiska totalitarism har Frankrike
fört och kommer att föra ett otröttligt krig. Daech [IS] vill
slå mot oss, vi kommer att slå ännu hårdare tillbaka. Vi
kommer att slå tillbaka rättvist, för vi handlar i frihetens
namn och för våra medborgares säkerhet. Och vi kommer
att vinna! Ja, även om det kommer att ta tid, även om det
kommer att finnas fler prövningar, så kommer vi att vinna
detta krig. Vi kommer att vinna detta krig mot barbariet.

Theresa Mays avslutande ord efter attacken i Manchester skulle kunna komma från vilket av talen som
helst: ”Låt oss idag minnas de som dog och låt oss hylla
de som hjälpte till, i trygg övertygelse att terroristerna aldrig kommer att vinna – och att våra värden, vårt
land och vår livsstil alltid kommer att segra.”
Försäkringen om att vi kommer att besegra dem
kopplas ofta ihop med vad som måste ses som en form
av logos-appell, där raden av genomförda och planerade insatser i sig fungerar som stöd för påståendet. Vad
som är fokus i de olika talares redovisning av insatser
varierar; i vissa fall är det polisiära insatser på egen
mark som framhävs, i andra är det militära insatser
utomlands. Hur detaljerad redovisningen är varierar
också, och man kan tydligt se att tal som hålls inför
parlamentet använder mest tid på att räkna upp insatserna. Detta hänger ihop med att talen också måste ses
som inspel i en inrikespolitisk debatt där regeringen
måste visa sin kompetens att leda landet.
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Löfvens tal

Sveriges statsminister Stefan Löfven höll ett tal vid en
presskonferens på kvällen 7 april 2017, alltså några
timmar efter attacken i Stockholm. Även om talet var
kort, lite drygt tre minuter, innehåller det i stort sett
alla delar som vi sett ovan.
Löfven börjar med en kort sammanfattning av vad
som har hänt och hur många som har dött. Detta är
standardinledningen i samtliga tal, och syftet är att
från början göra klart vad anledningen är till talet.
Samtidig kan det ses som ett försök att få fram den
officiella versionen för att stoppa ryktesspridning och
spekulationer. Löfvens version är ytterst kortfattad:
”Vi har i dag blivit utsatta för en fruktansvärd attack
i hjärtat av vår huvudstad. En lastbil körde klockan
14.53 in på Drottninggatan i Stockholm, och vidare in
i Åhléns varuhusbyggnad. Vi vet att fyra personer är
döda. Många fler är skadade.”
Därefter följer en mening som skapar ett ”vi”, nämligen Sveriges befolkning, samtidig som denna gemenskap beskrivs som en känslogemenskap: ”Ett helt land
är samlat, i sorg, vrede och beslutsamhet.” Denna tredelade känsla är en effektiv sammanfattning av vad
som karaktäriserar ”Sverige” efter attacken: sorg över
dem som har ryckts bort ur gemenskapen, vrede över
förövarens dåd, och beslutsamhet. Vad denna beslutsamhet gäller framgår inte än, men det är tydligt att
den riktar sig mot framtiden och vad ”vi” ska göra.
Nästa avsnitt beskriver insatserna efter attacken:
”Polisen har förstärkt närvaron i hela landet samt på
strategiska platser, och har meddelat att en person
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är gripen. Hela nationella insatsstyrkan är i arbete.
Försvarsmakten har gått upp i stabsberedskap. Regeringen har precis samlats. Vi har hållit oss uppdaterade fortlöpande, och säkrar att myndigheterna har
alla resurser de behöver, och stödjer dem i sitt arbete.
Vi har också fattat beslut om att förstärka gränskontrollerna.” Här målas en bild upp av en effektiv och
samlad insats, från regeringen som fattar besluten, till
de operativa krafterna hos polisen och försvaret. Beskrivningen kan ses som ett svar på den osäkerhet som
alltid följer efter en terrorattack – kommer det mera,
är vi beredda – och ska därmed lugna befolkningen:
regeringen vet vad som ska göras, försvaret och polisen
är beredda.
De lugnande beskeden följs av en direkt uppmaning
till befolkningen: ”Vi manar fortfarande till vaksamhet, och att följa polisens information.” Även här är
det mycket kortfattat, men samtidig lugnande: detta
är allt ni behöver göra, det finns ingen orsak till andra
åtgärder.
Därefter beskrivs gärningsmännens motiv: ”Polisen
utreder detta som ett förmodat terrordåd. Om det är
ett terrordåd, och oavsett om det i så fall är utfört av
en organisation eller ensam gärningsman, så är målet
med terrorismen att underminera demokratin. Att så
split mellan människor, så att fler ska börja hata och
misstro varandra.” Det öppnas för möjligheten att
detta inte är en terrorhandling, men samtidig beskrivs
gärningsmännen som terrorister som skiljs ut från gemenskapen: de vill så split mellan ”människor” och
få ”oss” att hata varandra. Orsaken är att de vill underminera den styrform som ”vi” står för, demokraSorg, vrede och beslutsamhet | 175

tin, men det sägs inget tydligare om varför de vill göra
detta. Det beskrivs inte vad de vill ersätta demokratin
med, endast att de vill förstöra grunden för vårt politiska system.
Beskrivningen av de andra, terroristerna, fortsätter
i en bild av vad som är skillnaden på dom och vi, och
hur utgången kommer att bli: ”Men sådana gärningar
kommer aldrig att lyckas i Sverige. Vi vet att vår fiende
är sådana här avskyvärda mördare – inte varandra. Vi
kommer jaga er med all kraft som finns i Sverige. Vårt
budskap kommer alltid vara klart: Ni kan inte kuva
oss. Ni kan inte styra våra liv. Ni kommer aldrig att
vinna.” Här talar Löfven direkt till, och emot, terroristerna vilket också är ett vanligt grepp som förstärker
motsättningen mellan de två lägren, samtidig som det
personliggör striden.
Han övergår därefter till att visa hur ”vi” inte står ensamma, utan är del av ett större vi: alla demokratiska
länder står samman för att visa deltagande, avsky och
handlingskraft i kampen mot terrorn. Det gör han med
en enda mening: ”Vi står inte ensamma. Ledare från
hela världen har hört av sig för att visa sitt deltagande.”
Sedan har tiden kommit att berömma dem som gjort
en insats för att hjälpa: ”I denna svåra stund visar Sverige också sin styrka. Polis, sjukvård och räddningspersonal jobbar hårt för att hjälpa och skapa trygghet för
andra. Människor i Stockholm har öppnat upp sina
hem och arbetsplatser för varandra, och visat medmänsklighet, värme och respekt. Ni är en stolthet för
Sverige.” Återigen handlar det om gemenskapen hos
”oss” i Sverige. Alla som hjälpt till har gjort något för
gemenskapen och därmed visat vilka ”våra” värden är:
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medmänsklighet, värme, respekt och att skapa trygghet för (var)andra.
Avslutningen är på många sätt otroligt svensk, med
den direkta appellen till befolkningen i ett ordval som
känns mycket personligt och med den starka fokusen
på gemenskapen: ”Jag vet att många nu är oroliga och
skärrade. Vi är många som kramar de vi älskar extra
hårt ikväll. Jag och regeringen kommer arbeta outtröttligt för er trygghet. Ta hand om varandra. Tillsammans ska vi ta hand om Sverige.”
Hur ska man bedöma den svenska statsministerns
tal i relation till de andra europeiska ledarnas tal? Man
kan i första hand konstatera att tonen ligger närmare den brittiska än den franska; det är ett tal som inte
uttrycker känslor på något konstfullt sätt, tvärtemot
är det ganska avskalat och utan utsmyckning. Vad
som skiljer ut Löfvens tal från de övriga är slutet, med
den direkta uppmaningen till medborgarna. Det är en
ovanligt stark appell till gemenskapskänslan som förenar oss över de politiska motsättningarna.
Statsledares tal – både olika och lika

För en omedelbar betraktelse är de analyserade statsledarnas tal efter terrorattackerna mycket olika och
speglar i hög grad det aktuella landets traditioner och
retoriska stil. Den engelska premiärministern är lugn
och bestämd, den franska mer känslosam och pathosfylld. Men bakom den stilistiska variationen finns
det en likhet som har sitt ursprung i den retoriska situationen. Om vi går tillbaka till de tre behoven hos
allmänheten, som Kriskommunikation 2.0 räknade
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upp, kan vi se att de alla tre i någon mån tillgodoses
i talen. De korta, oftast inledande kommentarerna
om vad som har hänt kan ses som ett försök att säkra
att den officiella bilden av händelseförloppet kommer
fram i bruset av medierapportering kring varje terrorattack. Ansvarsförhållandet kommuniceras i de flesta
fallen genom ett påpekande av de politiska insatser
som har beslutats, men man kan även se berömmet
till räddningspersonal och polis i det ljuset. Men det
är tydligt att det är den tredje funktionen som tar mest
plats, att ge ett erkännande till de drabbade och stärka
den sociala sammanhållningen samtidigt som man ger
hopp för framtiden.
Sen kan man inte bortse ifrån att alla politiska ledares tal även måste ses i en politisk kontext. De är med
andra ord också inspel i den inrikespolitiska situationen, med dess partipolitik, motsättningar mellan
fraktioner och personliga ambitioner. Manuel Valls
gav till exempel ut sina två tal i bokform (Valls, 2016)
med en bild av sig själv som talare på framsidan. Det
är svårt att se som annat än en politisk positionering
inför framtiden.
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”Allt tyder på ett terrordåd”

– STOCKHOLMSATTENTATET 2017 I MEDIER OCH OPINION

När Rakhmat Akilov mejade ner offer efter offer på Drottninggatan
i Stockholm 7 april 2017 inleddes sannolikt den största svenska
mediebevakningen någonsin av en pågående nyhetshändelse. Alla
redaktioner matade på med enormt mycket uppgifter och publiken
strömmade till i rekordomfattning.
I denna bok diskuteras, med stöd av flera unika studier, bilden av
detta terrordåd i medier och opinion. Det visar sig att de många
felaktiga uppgifterna om skottlossning sänkte förtroendet för
medier och att sociala medier betydde relativt lite för att sprida
kunskap om vad som skett på Drottninggatan. En experimentstudie
visar också att publiken bortser från markörer om att uppgifter medier
vidarebefordrar är osäkra. Och: Vad drar redaktionerna för lärdomar?
Det svarar de på i en enkätstudie.
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