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Abstract 

Terrordåd blir allt vanligare i Europa, men Sverige har under lång tid varit skonade från den 

typen av brottslighet. Det kom att ändras den 7 april 2017 då IS-anhängaren Rakhmat Akilov 

stal en lastbil med målet att döda så många som möjligt. Den här studien analyserar 

bildrapporteringen kopplat till terrordådet som kom till att rubba den svenska befolkningens 

syn på terror.  

 

Den här studien jämför rapporteringen i fyra av Sveriges största nyhetstidningar. Två 

dagstidningar och två kvällstidningar, varav alla har sitt huvudkontor i Stockholm där 

terrordådet genomfördes. Totalt har vi analyserat 170 bilder, med rubrik och bildtext, 

tillhörande 170 artiklar genom kvantitativa metoder. För att göra detta har vi tagit stöd av 

gestaltningsteorin, nyhetsvärdering, semiotik, retorisk analys och teorier för att analysera 

sambandet mellan bild och rubrik. 

 

Resultatet av studien visar att artiklar med etisk inramning var mest representerat när det 

kommer till alla fyra tidningar sammanslaget. Mellan dagstidningarna och kvällstidningarna 

visar det sig att det finns skillnader i hur tidningsredaktionerna har valt att rama in händelsen. 

Kvällstidningarna har en högre representation av opinionsartiklar jämfört med 

dagstidningarna i anslutning till attentatet. Studien visar även att kvällstidningarna i större 

utsträckning gjorde känslomässiga anknytningar för att locka läsare. 

  

Nyckelord: 

Drottninggatan, Framing, Gestaltningsteori, Terrordåd, Terror. 
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1. Inledning 

Veckan började gå mot sitt slut, den 7 april 2017 var vår sista dag på Nytt i Flempan-

redaktionen. Nytt i Flempan är en redaktion på Södertörns högskola som består av studenter 

som går första och tredje terminen på journalistlinjen (Nytt i Flempan u.å). För ett år sedan 

jobbade vi på redaktionen och fick vår första erfarenhet och inblick i journalistyrket. Efter en 

veckas insats på redaktionen kände vi oss rätt så nöjda och glada. Vi avslutade vårt arbete på 

datorerna och skulle snart gå hem. Fast, strax efter klockan tre får vi ett samtal, en lastbil har 

kraschat in i Åhléns city. 

 

Den första instinkten var att kontakta anhöriga och se om de var på en trygg plats och 

oskadda. Den andra instinkten var att kasta oss på datorerna igen och började leta efter 

nyhetsuppdateringar om händelsen. Dagens Nyheter hade rubriken ”Lastbil mejade ner 

människor på Drottninggatan – minst fyra döda” (Delin 2017), Aftonbladet skrev ”Attentat på 

Drottninggatan i Stockholm: ”Flera döda” och stort antal skadade” (Westin et al. 2017) och 

Expressen rubricerade ”Lastbil har kört in i folkmassa i Stockholm” (Malmgren et al. 2017). 

Drygt en halvtimme senare skrev Svenska Dagbladet ”Stockholm töms efter dödligt 

lastbilsdåd” (TT 2017). 

 

Den tredje och sista instinkten kom ganska snabbt efter den andra. Vi på Nytt i Flempan- 

redaktionen började själva rapportera om händelsen. Eftersom vi inte var på plats på 

Drottninggatan hade vi ingen möjlighet att ta bilder, och vi skrev våra artiklar och notiser om 

terrordådet utifrån de största nyhetsmedierna i Sverige. Bilderna som media publicerade 

denna dagen hade lämnat ett bestående intryck hos oss. ”En bild säger mer än tusen ord, för vi 

vet att bilder går rakt på känslor, och känslor är komplicerade och mångskiftande” (Mral & 

Olinder, 2011 s. 7).  

 

Ungefär ett år efter terrordådet skulle vi börja utforma våra idéer till denna examensuppsats 

och vi konkluderade med att vi ville undersöka händelsens nyhetsvärde och hur dådet 

gestaltades. Detta på grund av att ”Dramatiska händelser som terrordåd påverkar rimligen 

människors uppfattning om samhällsutvecklingen och framtiden” (Nord, Färm & Jendel, 2018 

s. 6). Medierna, som tar en stor plats i människors liv, har därför möjlighet att påverka 

publikens bild av verkligheten (Nord, Färm & Jendel 2018). Därför blev syftet med den här 

uppsatsen är att undersöka hur svenska journalister och fotografer gestaltade terrordådet på 
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Drottninggatan den 7 april 2017. Vad gjorde händelsen på Drottninggatan så speciell? Denna 

studie pekar på att händelsen följer många av de principer som styr vad som blir en nyhet. Vi 

återkommer till dessa principer i Kap 7.2. 

 

EUs definition av terrordåd kan också ge ledtrådar till varför händelsen är speciell. Enligt EUs 

definition, som också Säpo använder, beskrivs terrordåd på följande sätt: ”injaga allvarlig 

fruktan hos en befolkning eller befolkningsgrupp”, ”tvinga offentliga organ eller en 

mellanstatlig organisation att vidta eller avstå från att vidta en åtgärd” eller ”destabilisera eller 

förstöra grundläggande politiska, konstitutionella, ekonomiska eller sociala strukturer” 

(Johansson u.å). 

 

Enligt definitionen ovan, är terrordåd ovanliga i Sverige. Under 1900-talet har endast tio 

händelser i Sverige rubricerats som terror. En av dessa händelser var attentatet mot 

Norrskensflamman i Luleå 1940 där fem personer dog. Göteborgs Posten skriver: ’’I ett 

globalt perspektiv är detta mycket låga siffror. Över 60 000 människor dödades och skadades 

i terrorattacker i världen under 2015, och vid flera tillfällen var antalet dödsoffer fler än 100’’ 

(Johansson u.å). Vidare skriver Aftonbladet att attacker mot ”mjuka mål” har större effekt än 

traditionella angrepp som till exempel angrepp på byggnader och politiska ledare (Hansson 

2017). 

1.1 Uppsatsdisposition  

Under nästa kapitel, Bakgrund, kommer vi för det första mer utförligt beskriva vad som hände 

dagen då terrordådet inträffade, och för det andra hur medierna reagerade och därefter 

agerade. Detta följs av kapitlet Syfte och därpå Vetenskapliga frågeställningar, där vi 

förtydligar avsikten med uppsatsen. I nästa kapitel, Hypoteser, berättar vi vad vi trodde att 

slutsatserna av undersökningen skulle bli. Sedan presenterar vi tidigare forskning och teorier. 

Den tidigare forskning fokuserar främst på gestaltningsteorin, eftersom vår undersökning 

bland annat har denna teori som bas. De andra teorierna som uppsatsen baseras på är 

nyhetsvärdering, semiotik, retorisk analys och teorier för att analysera sambandet mellan bild 

och rubrik. Därefter presenteras kapitlet Metod, där redogör vi för undersökningens 

tillvägagångssätt, definitioner av begrepp, samt användningen av dessa då de även utgör 

variabler för vår analys. Därpå redogör vi för resultatet av vår undersökning, då vi även 

analyserar detta i förhållande till teorier och tidigare forskning, detta sker under rubriken 
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Analys och resultat. Detta följs av en diskussion av de resultat vi har kommit fram till, samt 

uppföljning av våra hypoteser, i avsnittet Slutsatser och diskussion. Till sist, avslutar vi 

uppsatsen med förslag till vidare forskning, där det presenteras idéer till hur man kan utveckla 

forskning inom detta område och täcka upp för den forskning som i dagsläget saknas. 

 

2. Bakgrund 

Det är svårt att klargöra specifik bakgrund till terrorattentat generellt. Vi har valt att gå in på 

själva händelsen och hur Rakhmat Akilov förberedde sig och genomförde attentatet, samt 

myndigheters agerande i direkt anslutning. Vi kommer även att redovisa hur tidningarna 

hanterade mediebevakningen. Hur snabba de var på att informera allmänheten om händelsen, 

men även vilka brister och felrapporter som förekom i anslutning till rapporteringen om dådet. 

2.1 Terrordådet 

Fredagen den 7 april 2017 var en dag då det fanns mycket rörelse i de centrala delarna av 

Stockholm. Alltifrån lunchare, turister, kollegor och barn befann sig i området strax efter 

lunchtid. Samtidigt som fredagskänslan pågick i Stockholm började Rakhmat Akilov 

förbereda sig för den händelse som skulle kallas Terrordådet eller Attentatet på 

Drottninggatan (By, Mosesson & Carp 2018). 

  

På ett berg i Vårby gård, som var Rakhmat Akilovs bostadsområde, skapar han en bomb. 

Därefter köper han snus och beger sig sedan mot tunnelbanan. Senare kommer han fram till 

Odenplan och tar sig vidare till Adolf Fredriks Kyrkogata 12, där en lastbilschaufför levererar 

varor till en restaurang. Lastbilsdörren står öppen och Akilov hoppar in i förarhytten. 

Bilnycklarna sitter fortfarande i tändningslåset (By, Mosesson & Carp 2018). 

  

Rakhmat Akilov kör från Adolf Fredriks Kyrkogata mot Holländargatan. Han kör tills han 

hittar en ingång till sitt mål, Drottninggatan. Där gasar han på, Lena Wahlberg och Marie 

Kide hinner inte undan lastbilen. Människor flyr och springer för att klara sig undan Akilovs 

vansinnesfärd. Maïlys Dereymaeker, Chris Bevington och Ebba Åkerlund är de nästa som 

omkommer i mötet med lastbilen. Färden slutar när Rakhmat Akilov kör in i väggen på 

Åhléns City. Sju minuter i tre inkommer det första larmet till SOS larmcentral, en lastbil har 

kört rakt in i Åhléns på Drottninggatan (By, Mosesson & Carp 2018). 
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Polis, räddningstjänst och sjukvårdspersonal infann sig snabbt på brottsplatsen. Strax därpå 

stängdes lokaltrafiken, och de centrala delarna av Stockholm utrymdes. Människor som 

befann sig runt omkring platsen började vandra ut ur staden (By, Mosesson & Carp 2018). På 

olika sociala medier, under hashtagen openstockholm, försökte många människor hjälpa 

varandra genom att erbjuda skjuts eller ett tak över huvudet för natten (Fallenius, Sehlin, & 

Cosar 2017). Rakhmat Akilov flydde, men greps samma dag vid åttatiden på kvällen. Hans 

vansinnesfärd orsakade att flera personer skadades och fem människor miste sina liv (By, 

Mosesson & Carp 2018). 

2.2 Mediebevakningen under terrordådet 

14:58 publicerades de första uppgifterna om terrordådet av Aftonbladet, endast minuter efter 

attentatet skedde (Johansson & Truedson 2018). Efter det publicerades en uppsjö av notiser 

och artiklar med påståenden om ett pågående terrordåd i centrala Stockholm. Rapportering 

eskalerade snabbt och 16:35 skickade Expressen ut en nyhetsflash som löd: ”Polisen vet nu att 

det sköts vid Hötorget och Åhléns, enligt uppgifter till Expressen” (Treij 2017). Det visade sig 

vara falska uppgifter som spreds om skottlossning i flera områden i Stockholm, vilket spreds 

över både sociala och traditionella medier (Johansson & Truedson 2018). Ungefär en timme 

efter publiceringarna om skottlossning kunde nyhetsmedier även bekräfta att detta var falska 

uppgifter. Det var dessvärre inte tillräckligt snabbt då studien ”Allt tyder på ett terrordåd” – 

Stockholmsattentatet 2017 i medier och opinion, skapad att Institutet för Mediestudier, visar 

ett minskat förtroende för nyhetsmedier efter rapporteringen i anslutning till attentatet 7 april 

2017. Av de fyra nyhetstidningar vi undersöker i den här studien var Svenska Dagbladet den 

enda tidning som inte publicerade falska uppgifter om skottlossning i relation till terrordådet 

(Johansson & Truedson 2018). 

 

3. Syfte  

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur svenska journalister och fotografer 

gestaltade terrordådet på Drottninggatan den 7 april 2017. Mer precist vill vi undersöka hur 

dådet gestaltades när det inträffade genom att analysera artiklar som publicerades under 

veckan efter dådet. Vi vill också undersöka vad journalisterna och fotograferna använder sig 

av för typer av inramning i rubrik och bild för att fånga in publiken till läsning.  
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De tidningarna vi kommer att studera är Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Expressen och 

Aftonbladet. Vi kommer att analysera tidningarnas artiklar var för sig. Därefter kommer vi 

jämföra de olika tidningarnas resultat mot varandra.  

 

Vår utgångspunkt för studien kommer vara att kvantitativt analysera bilder, men för att sätta 

bilderna i sammanhang, med deras tillhörande artiklar, kommer vi analysera dem i relation till 

rubrik. 

 

4. Vetenskapliga frågeställningar 

De frågeställningar som ligger till grund för vår undersökning är: 

 

● Vilka inramningar valde de svenska journalisterna och fotograferna att använda i 

rubrik och bild under och efter terrordådet på Drottninggatan?  

● I vilken artikeltyp och inom vilka genrer publicerades det om dådet?  

● Vilka nyhetsfaktorer har journalisterna använt sig av under veckan då terrordådet 

inträffade? Närhet, elitcentrering och kändisskap, de institutionella agendorna, 

avvikelse och sensation, hot och risker, kontinuitet? 

● Vilka motiv finns representerade i rubrik och bild och vilka roller har dessa?  

 

5. Hypoteser 

Under detta avsnittet presenterar vi våra hypoteser. Det vill säga vad vi trodde att slutsatserna 

av undersökningen skulle bli. Hypoteserna är baserade på våra frågeställningar och de 

formulerades innan utförandet av analysen.  

 

1) Tidningarnas inramning uppdelat på rubrik och bild. Vi förväntar oss att 

tidningarnas inramning mellan rubrik och bild kommer skilja sig beroende på tidning. 

I Svenska Dagbladet förväntar vi oss ett fokus på etisk inramning då Svenska 

Dagbladet är den enda tidning som har en politisk redaktion. På samma sätt tror vi att 

Dagens Nyheter kommer ha en relativ stor representation av etisk inramning, men 

med en jämnare spridning mellan både social och dramatisk, då de är en obundet 

liberal tidning. Kvällstidningarna Aftonbladet och Expressen har olika politisk 
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inriktning vilket gör att de borde ge olika resultat. Trots det förväntar vi oss att de 

båda har en lägre procent artiklar med etisk inramning och högre dramatisk. 

2) Tidningarnas inramning under veckan. Vi förväntar oss också att inramningen hos 

alla tidningar förändras under veckan. Det vi förväntar oss att se är att journalisterna 

och fotograferna använder sig av en kurva som efterliknar händelseförloppet. Det vill 

säga när dådet inträffade så förväntar vi oss att journalisterna och fotograferna 

anspelar på dramatiken kring dådet. Händelsen är i centrum, det är många motiv bland 

annat på skadade, betonglejon och blommor. I mitten av veckan, hur dådet hanterades 

av bland annat politiker och polis, samt identifiering av gärningsmannen. I slutet av 

veckan, sex eller sju dagar efter dådet, tror vi att befolkningen börjar reagera på vad 

som hände, och detta i form av hyllningar och civilkurage. 

3) Mest förekommande artikeltyp. Nyhetsartiklar bör vara den artikeltyp som är mest 

förekommande överlag. Vi förväntar oss även en kurva där nyhetsartiklar är som mest 

förekommande i början och i slutet av veckan. I mitten av veckan förväntar vi oss en 

våg av opinionsartiklar då blommorna vid Sergels torg bör vara högt på agendan. 

Mellan dags- och kvällstidningar förväntar vi oss att artiklarna publicerade i 

kvällstidningarna spelar mer på människors känslor, medan dagstidningar fokuserar på 

raka nyheter. Det bör då vara en högre procent opinionsartiklar publicerade i 

kvällstidningarna i förhållande till dagstidningarna. 

4)  Mest förekommande genre. Med tanke på ovanstående hypotes om vilken artikeltyp 

som förekommer flest gånger tror vi även här att genren Nyheter förekommer flest 

gånger hos alla tidningar. Efter Nyheter tror vi att Ledare och Debatt borde 

förekomma mest, och därpå Kultur och Nöje. Den som förekommer minst antal 

gånger är Sport, som följs av Ekonomi och därefter Utrikes. Precis som i ovanstående 

hypotes tror vi också här att nyhetsartiklarna är mest förekommande i början och slutet 

av veckan, samt att debatt och ledare kommer vara dominerande i mitten av veckan. 

De andra genrerna förväntar vi oss att få se sporadiskt. 

5) Vilka blir representerade . När det kommer till motiv förväntar vi oss för det första att 

bilder på polis, sjukvård och räddningstjänst förekommer i flest bilder. För det andra, 

att de största skillnaderna kommer finnas mellan dagstidningarna och 

kvällstidningarna. I Svenska Dagbladet förväntar vi oss att polisen får hög 

representation, men i kvällstidningarna tror vi att ögonvittnen och kändisar, samt 

motiv som blommor och djur är mest förekommande. I Dagens Nyheter förväntar vi 

oss en relativt jämförbar kurva med Svenska Dagbladet. 
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6. Tidigare forskning 

Nedan följer en beskrivning av tidigare forskning. Först presenteras två vetenskapliga artiklar: 

”Contrasting visual frames of our times: A framing analysis of English- and Arabic-language 

press coverage of war and terrorism” och ”A visual framing analysis of British press 

photography during the 2006 Israel- Lebanon conflict”. I båda artiklarna använder 

författarna, Shahira Fahmy och Katy Parry, bland annat gestaltningsteorin för att analysera 

flertalet fotografier. Varför vi har valt specifikt den här forskningen är av anledning till att vår 

studie baseras på samma teori. Sedan presenteras även en C-uppsats där Anna Waldenström 

och Selma Wolofsky jämför rubrik- och bildsättningen av klimatförändringar i Dagens 

Nyheter och The Times of India. 

 

I den vetenskapliga artikeln ”Contrasting visual frames of our times: A framing analysis of 

English- and Arabic-language press coverage of war and terrorism”, använder författaren 

Shahira Fahmy (2009) gestaltningsteorin för att undersöka hur 1387 bilder framställdes i den 

engelskspråkiga tidningen International Herald Tribune kontra den arabiskspråkiga tidningen 

Al-Hayat. Undersökningsområdet för de båda tidningarna är 11 september attentatet och 

kriget i Afghanistan (Fahmy 2010). 

 

Resultatet visade att under 11 september attentatet, publicerade den engelskspråkiga tidningen 

fler fotografier på offer, begravningar, sörjande och närbilder på avlidna, jämfört med det 

arabiskspråkiga tidningen. Istället publicerade den arabiskspråkiga tidningen fler fotografier 

på den materiella förstörelsen, planen som kolliderade med tvillingtornen och på misstänkta 

terrorister. Under kriget i Afghanistan valde de båda tidningarna att publicera bilder på vapen, 

krigsförberedelser och ödeläggelsen. Dock publicerade den arabiskspråkiga tidningen i större 

utsträckning fler fotografier på skadade och avlidna människor (Fahmy 2010).   

 

Slutsatsen var att båda tidningarnas bilder framställdes i en vi-mot-dem anda, vilket bidrar till 

att betraktaren inte får båda sidorna av en historia berättad. Det vill säga att de får endast 

kännedom om ett perspektiv och kan därmed ha svårt att känna medkänsla för dem andra. En 

annan slutsats av forskningen var att ju närmre ett fotografi är taget på avlidna, offer eller 

skadade personer desto mer fångar det betraktarens intresse. För betraktaren bidrar det här till 

att händelsen känns mer chockerande och påtaglig (Fahmy 2010). 
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I den vetenskapliga artikeln ”A visual framing analysis of British press photography during 

the 2006 Israel- Lebanon conflict” undersöker Katy Parry (2010) hur bilderna i Israel-

Libanon konflikten gestaltades av The Times och The Guardian. I denna artikeln studerar dels 

författaren hur bilder används i respektive tidning, och dels jämförs tidningarna mot varandra. 

Parry gör en innehålls- och gestaltningsanalys, där hon tar hänsyn till de fotografiernas olika 

element och vilken verbal kontext de är placerade i. Exempelvis kodas bilderna inte bara 

utefter ett specifikt motiv, utan varje bild kan innehålla flera. Bilderna kodas också utifrån 

huvudrubriken, alltså i denna variabel avgör huvudrubriken vad de finns för motiv i bilden 

(Parry 2010). 

  

Resultatet av forskningen var att den libanesiska befolkning var det mest förekommande 

motivet i båda tidningarna, som resulterade i 23 procent i The Times och 24 procent i The 

Guardian. Resultatet av kodningen efter huvudrubriken var att båda tidningarna publicerade 

fotografier på den libanesiska befolkningen, både levande och avlidna, tillsammans med 

biståndsarbetare och räddningspersonal. I The Times representerades dessa motiv 47,5 procent 

och i The Guardian 49,1 procent. Därefter blev motiv på militärer och förödelsen av kriget 

representerade i The Times, och i The Guardian var det tvärtom (Parry 2010). 

  

När det gäller krig och konflikt gäller det för medierna att hitta balans i urvalet av bilder, men 

Parry skriver att ”...in these circumstances does not in fact reflect the scale of destruction in 

Lebanon...” (Parry, 2010 s. 81). I denna studie valde dessutom The Times att publicera färre 

bilder på människor som hade blivit skadade, vilket var tidningsägarens beslut (Parry 2010).   

  

C-uppsatsen Bilden av klimatet: En jämförande studie av bild- och rubriksättning av 

klimatförändringar i Dagens Nyheter och The Times of India jämförde författarna Anna 

Waldenström och Selma Wolofsky hur Dagens Nyheter och The Times of India gestaltar 

klimatförändringar utifrån bild och rubrik. Deras undersökning utspelar sig mellan åren 2000-

2009. FN:s klimatmöten hölls år 2002 i Indien och 2009 i Köpenhamn (Waldenström & 

Wolofsky 2011). 

  

Uppsatsens syfte var att undersöka och jämföra rubrik- och bildsättningen av 

klimatförändringar i Dagens Nyheter och The Times of India, även om bildsättningen skiftade 

över tid. En av de teorier som bland annat använts för att undersöka detta var 
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gestaltningsteorin, där utgångspunkten främst har varit Matthew C. Nisbets teorier om 

inramningar (Waldenström & Wolofsky 2011). 

  

Resultatet visade att etisk inramning var som mest förekommande hos båda tidningarna, 

vilket påvisar viktigheten av ämnet i fråga och att politiker bär ett stort ansvar. Det visade 

även att dramatisk inramning är vanligare i den indiska tidningen The Times of India än i 

Dagens Nyheter vilket är närhetsrelaterat då Indien kommer möta allvarligare konsekvenser 

av klimatförändringarna än Sverige (Waldenström & Wolofsky 2011).  

 

Den artikeltyp som var överlägset representerad i båda tidningarna var nyhetsartiklar, vilket 

påvisar ett högt rapporteringsvärde. Något som skilde sig markant var andelen av 

opinionsartiklar där Dagens Nyheter hade en högre representation av opinionsartiklar. När det 

kommer till inramning per artikeltyp och tidning visar resultatet att opinionsartiklarna ofta var 

etiskt inramade, men att dramatisk inramning även var högt representerat i opinionstexter till 

skillnad från nyhetstexter. Anledningen till detta är att opinion ger större utrymme för 

gestaltning. Tidningsbildernas huvudmotiv visade sig vara förhandlingsbilder, till exempel 

politiker, med anledning till signalera att frågan är viktig och berör alla medborgare. Bilderna 

var tagna i ett jämlikt perspektiv för att ge en känsla av att betraktaren står på samma nivå 

(Waldenström & Wolofsky 2011). 

 

7. Teori  

I den här studien har vi valt att främst fokusera på några olika teoretiska perspektiv som berör 

både journalistik- och medieforskningen samt bildens språk (Nilsson 2015). Den främsta 

teorin vi har valt att utgå ifrån är gestaltningsteorin (framing theory), som är ett perspektiv 

inom medieforskningen. Gestaltningsteorin bygger på ”...hur människor förstår sin omgivning 

och agerar utifrån kulturellt inlärda inramningar (frames)...” (Nilsson 2015 s. 284). 

  

Gestaltningsteorin kombineras eller kompletteras vanligen med andra journalistik- och 

medieforskningsteorier med anledning till att gestaltningsteorin väcker frågor angående vilka 

faktorer som kan ha påverkat. Därför har vi bland annat valt att komplettera denna med 

nyhetsvärderingsteori. Inom nyhetsvärderingsteorin har vi valt att se på de faktorer som avgör 

vad som blir en nyhet (Nilsson 2015).  
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Inom de teoretiska perspektiven på tolkning av bilder har vi främst valt att använda oss av 

semiotiken, men även vissa delar av bildretoriken, eftersom vi vill undersöka hur 

kommunikationen framställs i bilden (Nilsson 2015). Semiotik betyder läran om tecken 

(Sonesson u.å), och utifrån de utvalda bildernas kontext, det vill säga i förhållande till deras 

rubrik, kommer vi tolka dem i deras sammanhang. Retoriken lutar sig också mot tecken, men 

istället fokuserar den på bildens sätt att övertyga publiken (Nilsson 2015). 

7.1. Gestaltningsteorin 

I boken Handbok i journalistikforskning beskrivs det att gestaltningsteorin utgår från hur 

kommunikation påverkar människan, det vill säga hur hen uppfattar eller ser på sin omvärld 

(Shehata 2015). I boken står det också att ”På svenska brukar framing oftast översättas med 

gestaltningsteorin” (Shehata 2015, s. 359), men det här ordet översätts även som inramning 

(Nilsson 2015). I denna uppsats används den sista översättningen, inramning, då vi ramar in 

rubrik och bild och analyserar dessa i sitt sammanhang. I boken Doing news framing analysis 

beskriver Matthew C. Nisbet (2010) bland annat hur svårt det är att få grepp om 

gestaltningsteorin, eller inramning, och anledningen till detta är för att teorin är väldigt 

subjektiv. 

 

För det första kan gestaltningsteorin handla om hur tittaren uppfattar en bild som befinner sig 

på nyhetsagendan (Shehata 2015). För det andra kan gestaltningsteorin eller inramningar 

användas på motsatt sätt, det vill säga att hur journalister väljer att rama in en nyhet för att 

uppnå maximal effekt av ett budskap (Nisbet 2010).  

 

Hur tittaren eller läsaren tar till sig ett problem som presenteras i media, på en symbolisk nivå, 

beror på hur journalisten presenterar eller ramar in problemet. Vad inramningen får för 

resultat, eller symbolisk reaktion, hos tittaren eller läsaren kan ha att göra med journalistens 

val av uttryck, termer eller ord, alternativt vilken visuell kontext problemet placeras i. 

Medierna försöker ge nya perspektiv till tittaren eller läsaren via inramning, till exempel kan 

en journalist föreslå att det finns viss koppling mellan olika problem i samhället. Tittaren eller 

läsaren väljer att ta till sig de nya perspektiven om det passar med deras associationer. Om de 

inte väljer att ta till sig budskapet, beror det på att budskapet inte är anpassat till deras 

värderingar eller förståelseram (Nisbet 2010). 
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Ordet framing (inramning) beskrivs även som ett verktyg, ”...a frame organizers central ideas 

to an issue…” (Nisbet 2010, s. 47). Inramningar kan också handla om att lyfta upp olika 

dimensioner av ett problem, eller så kan inramningar ha bakomliggande alternativa ramar. 

Alltså när en journalist skriver en text kan hen välja vissa aspekter över andra, dels för att 

upplysa tittaren eller läsaren och dels för att artikeln ska vara tilltalande. Journalisten väljer 

vilken inramning texten ska ha (Nisbet 2010).  

 

Inramningar förenklar komplexa problem och därför väljs vissa argument över andra. Detta 

hjälper tittaren eller läsaren att förstå det som är viktigt, hur man kan gå tillväga för att lösa 

eller identifiera problemet, och vem som är ansvarig för problematiken (Nisbet 2010). Hur 

tittaren tar till sig en bild är centralt i denna uppsats, då vi vill se hur journalisterna och 

fotograferna fångar in betraktaren genom att använda vissa inramningar, men även hur 

mediepubliken kan fångas in via bild och rubrik. 

  

Om en inramning tar fäste hos både tittare/läsare och media brukar det finnas en koppling till 

antingen populärkulturen, elitpersoner, en händelse i raden av flera händelser eller den 

journalistiska praktiken som innebär alltifrån mediarutiner till nyhetsfaktorer (Nisbet 2010). 

  

De inramningar vi kommer att använda oss av baseras på och är inspirerade av Matthew C. 

Nisbets inramningsmodell. Vilket grundar sig i att inramningar kan användas som ett verktyg, 

till att organisera, alltså hur budskapet utformas i en nyhetsartikel. Vidare, innefattar en 

inramning alltid neutrala, negativa och positiva argument, eftersom alla individer har olika 

åsikter (Nisbet 2010). Några av de argumenten finns att hitta i bildens retorik, där bilder som 

gestaltar olika typer av lidande och barn samt djur används för att skapa opinion (Mral & 

Olinder 2011). 

  

Några av de inramningar Nisbet presenterar är: Pandoras box, där inramningen bygger på 

konsekvenserna av en katastrof. Moralisk och/eller etisk inramning, som syftar till vem som 

gör rätt eller fel. Social utveckling, där inramningen bygger på att förbättra livskvaliteten eller 

hitta lösningarna på problemet (Nisbet 2010). Dessa är de inramningar vi har valt att utgå 

ifrån, men något omformulerade, på grund av att de ska passa ihop med vårt fokusområde på 

ett bättre sätt. Nisbets modell riktar sig mot politiska debatter med en inriktning mot 
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vetenskap (Nisbet 2010), och denna uppsatsen fokuserar på bildrapporteringen från 

terrordådet på Drottninggatan. 

7.2 Nyhetsvärdering 

För att identifiera påverkande faktorer vid val av inramning har vi valt att komplettera med 

teorier om nyhetsvärdering, och närmare bestämt de kriterier som avgör vad som blir en nyhet 

(Nilsson 2015). Nyhetsvärdering kallas den redaktionella arbetsprocessen när en tänkbar 

nyhet värderas (Strömbäck 2015). För att värdera en nyhet finns det många 

nyhetsvärderingskriterier, nyhetsvärden eller nyhetsfaktorer som i slutändan kommer avgöra 

ifall något blir en publicerad nyhet. I vår uppsats kommer vi att utgå ifrån fem olika faktorer 

för att analysera nyhetsvärderingen (Strömbäck 2015): 

●   Närhet 

●   Elitcentrering och kändisskap 

●   Avvikelse och sensation 

●   Hot och risker 

●   Kontinuitet 

Närhet syftar till nyhetens närhet till betraktaren. Det kan handla om närhet i form av 

geografisk, tidsmässig eller kulturell närhet till publiken, vilket gör att nyheten uppfattas som 

relevant. På samma sätt uppfattas välkända eller makthavande personer, organisationer och 

nationer mer relevant, detta benämns som elitcentrering och kändisskap. Avvikelse och 

sensation syftar till nyheter om händelser som är oväntade, avvikande och sensationella, såväl 

positiva som negativa avvikelser. Hot och risker i form av till exempel brott eller konflikter 

har ofta hög nyhetsvärdering. Det kan vara hot eller risker för allmänheten, eller något som 

kan tänkas utgöra ett hot eller risk för samhället eller specifika grupper. Den sista faktorn som 

vi kommer utgå ifrån är kontinuitet. Kontinuitet syftar till uppföljning av tidigare nyheter, 

frågor, aktörer och företeelser som redan är etablerade på dagordningen (Strömbäck 2015). 

7.3 Semiotik 

För att analysera de motiv som förekommer i bilden och dess betydelse, vänder vi oss till 

Peirces tre teckentyper: symboler, ikoner och index. De tre olika teckentyperna står för 

enskilda logiska förbindelser mellan tecknet och vad det syftar på. Ett tecken har en 

uttryckssida, det vi ser, och en innehållssida, det tecknet betyder. Fotografi och verklighet. 

Symboler kallas de som har en godtycklig och konventionell förbindelse. Fenomen som 
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förutsätter att betraktaren redan har information för att kunna förstå symbolens betydelse, hit 

hör till exempel trafikljusens färger, att en svart katt som går över vägen betyder otur eller 

hashtags så som #metoo eller #openstockholm där betraktaren förväntas förstå vad dessa 

syftar till. Ikoner syftar till ikoniska tecken där tecknets uttryckssida och innehållssida 

kopplas ihop genom likhet. Tecknet är alltså en avbildning av dess betydelse. Det kan till 

exempel vara ett fotografi av statsministern som då är ett ikoniskt tecken för statsministern. 

Det sista tecknet kallas index, vilket är det tecken vi framför allt kommer fokusera på i den 

här studien. Index kan förklaras genom att koppla det till ‘index finger’, något som pekar på 

något. Index pekar alltså på det tecknet syftar till. Rök är alltså ett index för brand, precis som 

blommorna på Drottninggatan är ett indexikaliskt tecken för människors sorg och hedrande 

(Gripsrud 2011). 

7.4 Retorisk analys 

För att analysera fotografiers betydelse ur ett annat perspektiv kommer vi också att använda 

oss av bildens retorik. I boken Bildens retorik i journalistiken definieras ordet retorik som 

”konsten att övertyga” (Mral & Olinder, 2011 s. 7). När en person har blivit övertygad, 

uppmanas personen i nästa skede till att ta någon form av ansvar eller handling. För att 

övertyga behövs det argument, en bild blir ett argument genom att just uppmana betraktaren 

till handling (Mral & Olinder 2011). Med hjälp av detta kommer vi också se hur 

kommunikationen framställs och om det finns några argumenterande bilder.  

  

Lidande är ett av de starkaste argumenten, ”... för att skapa och ändra opinioner samt 

åstadkomma handlingar”  (Mral & Olinder, 2011 s. 51). Bilder som är kopplade till vissa av 

våra känslor, som lidande, avbildas oftast på förutbestämda sätt. Förutom lidande, gestaltas 

också våra känslor som medlidande, medkänsla, hat, ilska och sorg förutbestämt. Bilder som 

innehåller gester kan betraktaren direkt relatera till, därför räcker det att se endast bilden för 

att förstå vad budskapet är (Mral & Olinder 2011). 

  

Barn och djur kan också användas som argument, de symboliserar det försvarslösa och 

oförstörda. När någon avbildas tillsammans med ett barn framställs personen som sympatisk, 

men barn också vara en symbol för kritik. Dessa typer av motiv kan också mjuka upp 

nyhetsflödet, i stunder av tragedi och kris (Mral & Olinder 2011). 
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7.5 Teori för sambandet mellan text och bild 

För att komplettera de tidigare nämnda teorierna med en djupgående analysteknik för 

sambandet mellan text och bild utgår vi från avlösning och förankring. En text kan fungera 

som avlösning eller förankring av en bild. På samma sätt kan en bild fungera som avlösning 

eller förankring av en text. Avlösning syftar till att text kompletterar bild, eller vice versa. 

Texten kompletterar bilden genom att delge information som inte redan framgår av bilden, 

bilden kan således inte står av sig själv utan behöver texten för att betraktaren ska förstå 

sammanhanget. Bilden kan komplettera texten på samma sätt. Förankring syftar till att en text 

pekar ut vad av bildens många betydelsemöjligheter som är huvudsaken, alternativt att bilden 

tydliggör vad i rubriken som är huvudsaken. För att tydliggöra kan en ta exemplet stillbild då 

rubrik eller titel nyttjas. Genom att kolla på bilden kan en utläsa en eventuellt gåtfull rubrik 

eller titel (Gripsrud 2011). 

 

8. Material, urval & avgränsningar 

Under detta avsnitt kommer vi ta upp vilket material vi har använt oss av, hur vi har valt ut 

detta material och hur vi har avgränsat vår undersökning. Vi kommer även att presentera 

vilket bortfallet som uppstod i samband med undersökningen. Nedan följer även en 

presentation av varje tidning var för sig. Detta syftar till att dels förklara tidningarnas 

inriktning, spridning och storlek och dels visa vilka likheter och skillnader tidningarna har 

gentemot varandra. 

  

Vi har valt att göra en analys av fyra av de största nyhetstidningarna i Sverige, det vill säga 

Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet och Expressen. Vi ansåg att dessa var mest 

lämpliga eftersom de är baserade i Stockholm, där dådet inträffade och många av tidningarnas 

journalister och fotografer snabbt kunde vara på plats. Vi har också valt att utgå ifrån 

webbaserat material från Retriever Mediearkivet, på grund av att uppdatering sker i mycket 

snabbare takt på webben än i de tryckta tidningarna. Problemet med att just välja webbaserat 

material är att vissa artiklar inte längre finns kvar och är tillgängliga (Nilsson 2010), vilket var 

ett problem som vi stötte på. 

  

Vårt fokus är att analysera bilder i förhållande till rubrik och bildtext. Vi har valt att avgränsa 

urvalet genom en tidsperiod för att göra materialet hanterbart, samt för att rapportering inte 
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ska spreta ut i närliggande områden relaterade till händelsen. Startdatumet för undersökningen 

är den 7 april 2017, alltså från dagen då terrordådet inträffade, och slutdatumet är den 13 april 

2017. Totalt är tidsperioden en vecka. Förutom tidsavgränsning, kommer vi avgränsa 

analysen ytterligare, genom antal, till ungefär 200 artiklar. Även detta för att göra materialet 

hanterbart då samtliga artiklar hade gett ett svårhanterligt antal. Det blir cirka sju artiklar per 

tidning för respektive dag. Detta var dock innan vi räknade med bortfall. Efter bortfall ligger 

nu urvalet på 170 artiklar totalt (se figur 1).  

 

 

Figur 1 Visar urvalet av antalet artiklar från respektive tidning under veckan. Efter bortfall blev det 

totala urvalet från varje tidning såhär: Svenska Dagbladet 49 artiklar, Dagens Nyheter 45 artiklar, 

Aftonbladet 40 artiklar och Expressen 36 artiklar. 

 

Vårt urval utgår ifrån betraktarens första intryck och har därför valt att endast analysera de 

artiklar där stillbild och rubrik är det som drar in läsaren. Vi har även valt att analysera 

bildspel, men endast den första bilden som syns i samband med rubrik eftersom detta också 

lockar betraktaren till läsning. För att möjliggöra analys av betraktarens första intryck har vi 

avstått från att analysera de artiklar där rörlig bild är den första bild som förekommer under 

rubriken. Artiklarna har valts ut genom funktionen ”Mest relevant” på Retriever Mediearkiv. 

Anledningen till att vi just valde ”Mest relevant” är för att inte använda tidsspecifika artiklar. 

Med tidsspecifika artiklar menar vi de som specifikt publicerades i slutet på dagen eller i 

början på dagen, utan istället få ett urval med en spridning över hela dygnet. Arkivet sorterar 
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efter det mest relevanta sökordet och placerar artiklarna huller om buller tidsmässigt. Av de 

artiklarna har vi valt de sju ”mest relevanta”, alltså de sju första artiklarna som går i linje med 

vår urvalsmetod. Bortfallet innefattar, som vi tidigare nämnt, rörlig bild och bild två och 

framåt i bildspel. Bortfallet innefattar även artiklar som inte hade relevans för ämnet. 

Sökordet vi använde var Terror*, vilket gjorde att artiklar kopplade till andra terrordåd även 

förekom, dessa föll bort direkt. Vidare undersökte vi rubrik, bild och bildtext för att 

säkerställa att artikeln hade relevans för vår studien, om inte sållades den bort. De artiklar 

som vi ansåg relevanta var artiklar där rubrik, bild eller bildtext visade sig vara kopplade till 

terrordådet på Drottninggatan. 

8.2 Tidningarna 

Svenska Dagbladet, eller SvD som det förkortas, är en obunden moderat morgontidning som 

kommer ut sju dagar i veckan. SvD grundades 1884 men rekonstruerades redan 1897 efter 

några stormiga ekonomiska och publicistiska år. Idag är SvD uppdelad i två redaktioner, en 

politisk och en allmän redaktion där respektive redaktion drivs av en chefredaktör. SvD har 

således två chefredaktörer i dagsläget (Sandlund u.å). 

  

År 2016 var Svenska Dagbladets pappersupplaga 155 800 ex. (Sandlund u.å). Sedan dess har 

den ökat och 2017 pappersupplaga var 164 900 ex, vilket är en ökning på 5.8%. Tidningens 

digitala upplaga har även den vuxit och mellan 2016 och 2017 låg ökningen på hela 41.5% 

(TS Mediefakta AB u.å). 

  

Dagens Nyheter, även kallat DN, är en oberoende liberal tidning. På sin hemsida skriver 

Dagens Nyheter att ”Tidningen redigeras i liberal och frisinnad anda” (Dagens Nyheter 2008). 

Oberoende syftar till att tidningen inte är knutet till några partier, ekonomiska intressesfärer 

eller organisationer (Dagens Nyheter 2008). Tidningen, som är en daglig morgontidning, ges 

ut i Stockholm av AB Dagens Nyheter, vilket är ett dotterbolag till Bonnier AB (Johansson & 

Sundin u.å). 

  

Rudolf Wall etablerade Dagens Nyheter 1864, tidningen trycktes redan då i liberal anda. År 

1945 tryckes Dagens Nyheter i 218 000 exemplar, vilket var en markant ökning från år 1920 

då 69 000 exemplar trycktes. Sedan år 2013 presenterar inte Dagens Nyheter sina 

upplagesiffror (Johansson & Sundin u.å). Dock enligt en undersökning utförd år 2013, ligger 
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papperstidningens läsarsiffror på 758 000 personer per dag. Samma år, lästes webbversionen i 

genomsnitt ungefär 1,5 miljoner gånger i veckan (Dagens Nyheter u.å). 

  

Aftonbladet ges ut sju dagar i veckan och trycks huvudsakligen i Stockholm, men den ges 

också ut i regionala utgåvor och trycks på vissa landsorter runt om i Sverige. Tidningen har en 

socialdemokratisk inriktning och är en kvällstidning (Oscarsson, Gruvö & Gustafsson u.å). 

Sedan år 1996 har mediekoncernen Schibsted Media Group haft ägarskap över Aftonbladet 

(Gruvö u.å). 

  

Precis som Dagens Nyheter har Aftonbladet också valt att inte presentera sina upplagesiffror, 

men sedan år 2011 har de ett internt system för redovisning av läsarsiffror. Tryckt tidning, 

webb och mobil plattform redovisas tillsammans, och år 2016 redovisades 3,5 miljoner läsare 

per dag (Oscarsson, Gruvö & Gustafsson u.å).  

  

Expressen är en riksspridd kvällstidning och kommer ut i print sju kvällar i veckan. 

Expressen grundades som motvikt till de nazistiska strömningarna som kom under andra 

världskriget år 1944 av AB Dagens Nyheter med Albert Bonnier jr. och Carl-Adam Nycop i 

spetsen. Första papperstidningen kom ut 16 november 1944 och rapporterade då om aktuella 

nyheter från det pågående världskriget (Expressen 2018). 

  

Idag ägs Expressen av AB Kvällstidningen Expressen, som är ett dotterbolag till Bonnier AB 

(Gustafsson u.å) och har sedan start levererat kvällstidningsjournalistik med bevakning på 

nyheter, sport och nöje och uttrycker sig vara obunden liberal och säger sig själva 

kännetecknas av liberalism, tolerans och solidaritet (Expressen 2018). Expressen rapporterar, 

utöver i papperstidning, genom nyhetssajter på nätet och i mobilen, samt via tv (Expressen 

2018). Sedan 2015 redovisar inte Expressen sina upplagesiffror (Gustafsson u.å). 

 

9.  Metod 

I det här avsnittet kommer vi att förklara hur vi har gått till väga för att analysera materialet. 

Vi kommer att berätta respektive metod vi nyttjat, på vilket sätt, samt varför vi valt just den 

metoden. I metoden tillkommer även definitioner på olika begrepp vi använder oss av under 

inhämtning och analys av materialet. Begreppen utgör även flertalet av variablerna som vi 
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använder oss av i vår analys, därför presenterar vi även anvisningarna till dessa. Vi kommer 

även ta upp metodkritik för att redovisa de områden där metoden kan brista.  

9.1 Kvantitativ innehållsanalys 

För att kunna göra en analys av rubrik och bild i 170 artiklar behövs en metod där vi kan 

studera den här stora mängden material. En kvantitativ innehållsanalys blev därför bäst 

lämpad eftersom den riktar sig mot att just kunna göra detta (Nilsson 2010). Vi fann även en 

annan central poäng med den kvantitativa innehållsanalysen då den riktar sig mot att jämföra 

material mot varandra, men även att den fokuserar på generella mönster istället för det 

enskilda (Nilsson 2010).  

  

Vi själva har utformat en kvantitativ innehållsanalys, eller rättare sagt en bildanalys som även 

innefattar relationen mellan text och bild, samt ett tillhörande kodschema med 14 variabler 

(för mer information se bilaga 1). I vissa fall har vi tillskrivit variabelvärdet ej 

tillämpningsbart. Ett exempel på när det variabelvärdet förekommer är under variabeln 

blickriktning, där används variabelvärdet i de fall  motiven inte har bestått av människor och 

blickriktning inte går att avgöra. Analysen baseras på de teorier vi tidigare redovisat, och 

resultatet från respektive tidning jämför vi sedan mot varandra.  

  

Inramning: Ordet inramning kommer från framing. Framing brukar i många fall översättas 

med gestaltningsteorin på svenska (Shehata 2015), men ordet inramning är också vanligt 

förekommande (Nilsson 2015). För att organisera en artikel, kan inramningar användas som 

ett verktyg. Journalisten väljer vissa aspekter över andra, antingen för att artikeln ska 

informera eller vara tilltalande. När den informativa aspekten väljs, kan det bli lättare för 

tittaren att förstå vad som är viktigt, hur man lokaliserar och löser problemet, och vem som är 

ansvarig för problematiken. Journalisten, och även fotografen i denna uppsats, väljer vilken 

inramning artikeln ska ha (Nisbet 2010). Dock undersöks inte hela artiklar utan bara bild och 

rubrik, eftersom detta är det första läsaren ser när hen besöker en webbaserad tidning.  

 

De inramningar vi valt att använda i vår analys är den dramatiska, etiska och sociala 

inramningen, vilket alla är inspirerade av Matthew C. Nisbets (2010) inramningsmodell. Som 

vi tidigare nämnt, har vi dock valt att formulera om hans kategorier för att det ska passa bättre 
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med vårt ämne. Vi vill ta reda på hur journalister och fotografer använde sig av dessa 

inramningar för att skildra terrordådet på Drottninggatan. 

 

Dramatisk inramning: Är inspirerad av Matthew C. Nisbets (2010) inramningskategori 

Pandoras Box, och som tidigare nämnt bygger denna inramningen på konsekvenserna av en 

katastrof. Det vill säga konsekvenserna av terrordådet på Drottninggatan. Nisbet beskriver att 

det till exempel kan vara en skildring av hur orkaner ödelägger städer eller hur polarisarna 

smälter (Nisbets 2010), men i denna uppsats kan det exempelvis vara ett fotografi på 

människor som sörjer. Bilder och rubrik som innehåller dramatik och anspelar på tittarens 

känslor tillhör denna inramning (Nisbets 2010). Ett annat exempel på motiv kan vara i form 

av index såsom blommor, eftersom det blev ett spår av händelsen (Gripsrud 2011). 

  

Exempel på motiv: Offer, sörjande, barn, blommor. 

Exempel på frågeställning: Här har vi valt att inte ha med ett exempel på en frågeställning, 

men istället ser vi till om bilden anspelar på konsekvenserna av terrordådet, såsom känslor. 

Exempelvis om betraktaren känner identifikation eller sympati med en sörjande person. 

  

Etisk inramning: Är inspirerad av Nisbets (2010) inramningskategori Moralisk och/eller etisk 

inramning, alltså vem som gör rätt eller fel. Vi har också hämtat inspiration från Waldenström 

& Wolofsky (2011) C-uppsats, där deras etiska inramning syftar till ”...vem som orsakat 

problemen och vem som ska lösa dem” (Waldenström & Wolofsky 2011, s. 22). Några av de 

motiven som presenteras i deras uppsats är bilder på aktivister och politiker (Waldenström & 

Wolofsky 2011). Motiv på politiker är också relevant i denna uppsats, eftersom de har ett 

ansvar, men istället för aktivister använder vi oss av bilder och rubriker som handlar om 

gärningsmannen. Några andra motiv som är relevanta i denna kategori är bland annat polisen 

och räddningstjänsten, men även betonglejon för de inte var tunga nog att stå emot en lastbil 

(Lindkvist 2017). 

  

Exempel på motiv: Politiker, polis, räddningstjänst, sjukvården, kungligheter, betonglejon. 

Exempel på frågeställning: Vem tar ansvar? Vem har orsakat problemet? 

  

Social inramning: Är hämtad från Nisbets (2010) inramningskategori Social utveckling, där 

förbättra livskvaliteten eller hitta lösningar på problem ligger till grund. Människors hälsa är 

den främsta utgångspunkten för den här inramning. När som något exempelvis en sjukdom, 
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eller i vårt fall ett terrordåd, har potential till att påverka alla människor kan denna 

inramningen locka en bredare publik (Nisbets 2010).  

 

Under terrordådet skadades flera personer och fem avled (By, Mosesson & Carp 2018). 

Dessutom började många människor via sociala medier att hjälpa varandra, genom att till 

exempel erbjuda en sovplats (Fallenius, Sehlin, & Cosar 2017). Många människor blev 

drabbade på olika sätt, och i vår analys syftar denna inramningen till hur människor agerade 

och mobiliserade sig för att hjälpa andra människor i nöd under händelsen. Vi har även valt 

att lägga till hur människor reagerade, eftersom detta påverkade många människor på olika 

sätt. Exempelvis människors kollektiva hyllningar till myndigheter, eller manifestationer. 

  

Exempel på inramning av motiv: Civilkurage och hyllningar till polisen. 

Exempel på frågeställning: Hur har allmänheten agerat/reagerat? Positivt? Negativt? 

  

Avlösning och förankring: Analysen utgår ifrån hur bilden och rubriken används för att 

fånga in betraktaren till läsning. Vi har även analyserat bildtextens relation till bilden utifrån 

samma princip. Med hjälp av avlösning och förankring har vi analyserat om bilden 

kompletterar texten, alternativt texten kompletterar bilden. Eller om texten, alternativt bilden, 

tydliggör budskapet genom att fokusera på en utav textens, alternativt bildens många 

betydelsemöjligheter (Gripsrud 2011). Vi har analyserat materialet genom avlösning och 

förankring för att se ifall bilderna i artiklarna kan stå av sig själv eller om de är i behov av 

rubrik eller bildtext för att betraktaren ska förstå vilken händelse eller nyhet artikeln syftar till 

(Gripsrud 2011).  

  

Artikeltyp: Utifrån detta vill vi se hur tidningarna rapporterade om terrordådet på 

Drottninggatan och i vilka olika artikeltyper dådet fick utrymme i. Alla typer av artiklar 

skiljer sig i stil och har ett olika långt format, exempelvis är notis kortast och en 

opinionsartikel argumenterar (Waldenström & Wolofsky 2011). Vi har utgått ifrån 

artikeltyperna: nyhetsartikel, opinionsartikel, notis, reportage. Här utgår vi från hur 

tidningarna själva har kategoriserat artiklarna. 

  

Genre: Vi vill inte endast fastställa artikeltyp, utan också se mer specifikt på var innehållet 

publicerades. De genrerna som förekommer i studien är: nyhet, sport, kultur/nöje, ekonomi, 

ledare/debatt och utrikes. Genom att identifiera genre ser vi i vilken tidningsdel artikeln är 
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publicerad i och hur tidningarna själva har kategoriserat texten. Genom att identifiera genre 

ser en hur utbredd rapporteringen av dådet är, om tidningarna täcker in kategorierna som 

sport, ekonomi och kultur (Waldenström & Wolofsky 2011). . 

  

Nyhetsvärdering: Representationen av nyhetsfaktorer är en viktig del av vår analys, då 

terrordådet på Drottninggatan är en ovanlig händelse. Vi kommer kartlägga hur 

nyhetsfaktorerna som närhet, elitcentrering och kändisskap, avvikelse och sensation, hot och 

risker samt kontinuitet (Strömbäck 2015) används, och vilken som är vanligast 

förekommande. Vi har valt att fokusera mestadels på elitcentrering, med anledning till att de 

andra kategorierna i större utsträckning talar för sig själva. I kategorin elitcentrering och 

kändisskap värderas hur tidningarna har använt sig av motiv som kändisar, politiker och 

kungligheter (Strömbäck 2015). 

  

Motiv: ”Inom konsten är motivet det som konstnären väljer att avbilda. Det kan vara motiv ur 

verkligheten, till exempel ett landskap eller någons porträtt” (Nationalencyklopedin u.å).  

Med andra ord kan motiv syfta till en bilds olika innehåll. I bilderna som publicerades i 

samband med terrordådet på Drottninggatan förekommer det en rad olika motiv (se figur 11), 

som exempelvis bilder på politiker, polisen, gärningsmannen, barn och blommor. Många av 

motiven kan förekomma i en och samma bild, vilket bidrar till att det finns fler motiv än 

bilder. Detta gäller i alla nedanstående kategorier där vi analyserar motiv. Detta gäller även 

analysdelarna för alla huvudmotiv, eftersom tidningarna i vissa fall har valt att placera två 

bilder bredvid varandra. Vi analyserar vilka motiv som blir representerade i tidningarna och 

vilka roller dessa motiv har. 

  

Huvudmotiv: Huvudmotivet är det som bilden främst fokuserar på att framställa eller 

förmedla (Waldenström & Wolofsky 2011). 

  

Huvudmotiv som teckentyp: Vi kommer även identifiera ifall huvudmotiven gestaltas som 

symbol, ikon eller index. I figur 2 som finns nedan följer ett exempel på hur vi har utfört vår 

analys.  
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Figur 2 Utan namn (Wrafter 2017) 

 

I detta fotografi (se figur 2) som är taget av Adam Wrafter och publicerad i Svenska 

Dagbladet, finns såväl index (blommorna) som symbol (de kramande kvinnorna). Bilden har 

också mängder med ikoner, det vill säga tecken som betyder det de visar (Gripsrud 2011). 

Blommorna på grinden är ett index av terrordådet och kramen mellan de två kvinnorna är i 

detta fall en symbol för sorg och stöttning, alltså en gest, eller en handling. Bilden i helhet kan 

även ses som ett tecken för ”sorg”. 

 

Blickriktning och bildvinkel: Med blickriktning och bildvinkel syftar vi på de avbildades 

blickriktning för att avgöra hur fotografen har gestaltat de avbildade utifrån ett 

maktperspektiv (Björkvall 2012). Båda dessa variabler utgår från huvudmotivet i bilden och 

fokuset riktas mot om det finns symbolisk interaktion i bilen. Se 9.2 om symbolisk 

interaktion.  

  

Bilder som ger starka intryck: Den här kategorin hänger ihop med vår fråga om vilka som 

blir representerade  och deras roller i tidningarna. De motiv vi fokuserar på här är skadade, 

offer, barn och djur. Dock finns det en skillnad mellan motiven offer och skadade, till 

exempel publicerade tidningarna minnesbilder på de människor omkom i samband med 

terrordådet på Drottninggatan. I dessa gestaltades inte skador. I tillägg, har vi delat in barn 

och djur under samma kategori, som tidigare nämnt kan barn och djur används till att mjuka 

upp nyhetsflödet (Mral & Olinder, 2011). Vi har valt att analysera dessa motiv separat, 
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eftersom dessa bilder kan användas till att påverkar betraktaren (Mral & Olinder, 2011). 

Nedan följer två exempel på vår analys. 

  

För ett exempel på hur vi har utfört vår analys tar vi upp en bild som publicerades i 

Aftonbladet, som gestaltas genom både medkänsla och sorg. I bilden ser man två kvinnor som 

kramar om varandra, den ena kvinnan har ett förtvivlat ansiktsuttryck och den andra ser man 

bakifrån (Aftonbladet 2017). I bilden avspeglas sorg i ansiktsuttrycket och medlidandet i 

kramen. Betraktaren förstår budskapet i bilden och känner identifikation (Mral & Olinder 

2011). 

 

 

Figur 3  En liten pojke placerar blommor på en polisbil vid Sergels torg i Stockholm (Gow 2017).   

 

Bilden ovan (se figur 3), får en stor retorisk effekt, utan barnet i bilden hade bilden gett 

annorlunda effekt. Att publicera en bild med ett djur eller barn, väcker alltid starka reaktioner 

(Mral & Olinder 2011). 

 

Symbolisk reaktion: Symbolisk reaktion syftar till läsarnas reaktioner utifrån framtagna 

teorier för att tolka hur text och bild ger en viss reaktion (Nisbet 2010), alltså fördefinierade 

kriterier istället för kvalitativa metoder. Vi gör således en modellanalys istället för att ta reda 

på exakt hur respektive läsare har reagerat på de bilder och rubriker vi har analyserat. 
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9.2 Symbolisk interaktion 

För att analysera hur elitcentrerad rapportering ramas in tar vi hjälp av symbolisk interaktion. 

Genom att kolla på interaktionen mellan betraktaren och den avbildade kan vi avgöra 

huruvida maktpositioner är gestaltade genom visuell interaktion, vilket är väsentlig i vår 

studie där en av utgångspunkterna är vilka som blir representerade i artiklarna. Ett viktigt 

verktyg för att skapa symboliska maktrelationer är genom visuell representation, till exempel 

bildperspektiv. Att analysera kameravinkeln är således en väsentlig del av för att lyckas bryta 

ner informationen i bilden (Björkvall 2012). 

Några viktiga perspektiv att utgå ifrån: 

●   Ovanifrånperspektiv 

●   Öga-mot-öga-perspektiv 

●   Underifrån-perspektiv 

●   Framifrån-perspektiv 

●   Bakifrån-perspektiv 

●   Sidoperspektiv 

De olika perspektiven gestaltar var makten är placerad, hos betraktaren, alternativt de 

avbildade. Ovanifrån-perspektivet har utgångspunkt i betraktaren som makthavare då 

betraktaren symboliskt kollar ner på de avbildade. Politiker som till exempel blir fotade 

ovanifrån gestaltas ha förlorat respekt hos betraktaren. Öga-mot-öga-perspektivet är ett 

jämlikt perspektiv och underifrån-perspektivet ger en symbolisk maktposition till de 

avbildade. Detta nyttjas till exempel vi fotografering av offer eller barn för att påvisa att det är 

du och jag som har blivit drabbade och att vi alla är lika utsatta (Björkvall 2012). 

  

De tre senare perspektiven grundar sig även de i maktrelationer men ur ett horisontellt 

perspektiv. De horisontella perspektiven avgör istället huruvida någonting är inkluderat eller 

exkluderat. Framifrån-perspektivet bjuder in betraktaren och avspeglar en inkluderande 

relation mellan betraktaren och de avbildade. De gestaltas vara en del av samma värld eller 

sociala grupp. Bakifrån-perspektivet är motsatsen då betraktaren exkluderas helt från de 

avbildades tillhörighet. Även sido-perspektivet exkluderar betraktaren, dock inte i samma 

utsträckning som bakifrån-perspektivet (Björkvall 2012). 

  

Dessa perspektiv kan även kompletteras med distans, alltså närheten mellan betraktaren och 

de avbildade. Det här är en del av den symboliska interaktionen, och fastställs tillsammans 
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med blickriktning. Relationen mellan betraktaren och den avbildade utgörs av tre perspektiv; 

personlig, social och distanserad, varav personlig utgör den närmaste symboliska 

interaktionen (Björkvall 2012). 

9.3 Bearbetning av data 

För att samla in materialet har vi använt oss av Retriever Mediearkivet, med sökordet: Terror* 

För att i sin tur bearbeta det material vi har samlat in har vi använt oss av Excel där vi har 

skapat ett kodschema med kvantitativa variabler som bygger på gestaltningsteori, semiotisk 

teori, avlösning och förankring och nyhetsvärderingsteori. Resultaten redovisas i procent då 

det är en relativt stor skillnad i antalet artiklar mellan, framför allt, Svenska Dagbladet och 

Expressen, med anledning till det bortfall vi tidigare redovisat. Efter att kodschemat var 

skapat och urvalet fastställt, analyserade vi materialet genom att koda en artikel i taget. För att 

underlätta bearbetningen av materialet delade vi upp kodningen mellan varandra med två 

tidningar vardera. För att säkerställa att kodningen mellan oss inte skulle skilja sig åt, kodade 

vi alltid tillsammans. För att sedan säkerställa att materialet är korrekt analyserat och i 

enlighet med de teorier och metoder studien lutar sig på, har vi kontrollerat varandras 

kodning. 

9.4 Metodkritik 

En problematik med den metod vi har valt att nyttja är att då vi använt oss av ”Mest relevant” 

funktionen på Retriever Mediearkiv är urvalet inte slumpvist. Detta medför att resultatet 

skulle kunna skilja sig hos vissa tidningar om vi istället hade gjort ett slumpvist urval. 

Anledningen till det är att Svenska Dagbladet publicerade fler än antalet efterfrågade artiklar i 

slutet på veckan och skulle således kunna få ett annat resultat med en annan urvalsmetod. 

Analysen är däremot fullständig för resterande tidningar i slutet på veckan. 

 

En annan problematik kan vara just det att vi utgått ifrån tio artiklar per dag, vilket har lämnat 

ett antal artiklar utanför analysen. Artikeltyp och genre kan då uppfattas som ofullständiga 

resultat. Det resultat vi fått har, trots detta, varit tydligt och ger en bra bild över hur det ser ut 

på tidningarna då de tidningar där vi analyserade samtliga artiklar som förekom genom 

urvalsmetoden visade liknande resultat som övriga dagar och tidningar.  
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10.  Resultat & Analys  

Nedan presenteras resultaten från studien utifrån de vetenskapliga frågeställningarna. Det vi 

presenterar baseras oavkortat utifrån det resultat vi fått av kodningen vi gjort av materialet. 

Analysen utgår sedan ifrån de teorier vi baserade variablerna på, samt den tidigare forskning 

vi ansett vara relevant för vår studie. Resultaten presenteras med hjälp av diagram samt en 

förklarande text, alternativt endast med text. För att undvika upprepning har vi valt att 

redovisa resultat och analys under samma kapitel. 

 

Vi kommer att börja med att redovisa dispositionen av inramning. Inledningsvis vilken 

inramning som har använts i rubrik och bild. Detta analyserades som en enhet och kommer 

redovisas därefter, alltså relationen mellan rubrik och bild är kodad som inramning. Därefter 

redovisas resultatet för relationen mellan rubrik och bild och bildtext och bild utifrån 

avlösning och förankring för att se ifall bild kan stå av sig själv utan text.  

 

Vi kommer därefter redovisa resultaten i fallande ordning utifrån frågeställningarna. 

Dispositionen av artikeltyp och genre. Varför vi har valt att redovisa artikeltyp och genre 

separat är för att tydligare se vilka tidningar som publicerade mer opinion, samt genom genre 

se vilken utbredning de olika tidningarna har haft. Därefter vilka nyhetsfaktorer som 

redaktionerna har tagit hänsyn till. Slutligen representationen av motiv för att kunna dra 

slutsatser för hur respektive tidning har jobbat med inramning. 

10.1 Resultat utifrån frågeställningar 

 

Tidningarnas inramning baserade på rubrik och bild. Resultatet visar att dagstidningarna 

och kvällstidningarna skiljer sig i användningen av respektive inramning (se figur 4). 

Kvällstidningarna, Aftonbladet och Expressen, har en närmare identisk användning av 

respektive inramning av rubrik och bild. 25% av Aftonbladets och Expressens artiklar hade en 

dramatisk inramning. 37,5% av Aftonbladets artiklar hade en etisk inramning, respektive 

36,1% av Expressens artiklar. 37,5%, respektive 38,9% av artiklarna hade en social inramning 

för Aftonbladet, respektive Expressen. 

  

Resultatet för dagstidningarnas användning av respektive inramning visar skillnader mellan 

Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter. Svenska Dagbladet hade 28,6% artiklar med 
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Dramatisk inramning, 51% med etisk inramning och 20.4% med social inramning. Dagens 

Nyheter 35,6% av artiklarna med dramatisk inramning, 31,1% etisk inramning, 33,3% social 

inramning. Tidigare forskning visar att etisk inramning är vanligt förekommande vid viktiga 

frågor och händelser där staten tycks bära ansvaret (Waldenström & Wolofsky 2011), vilket 

kan kopplas till Svenska Dagbladets politiska inriktning (Sandlund u.å). 

 

 

Figur 4 Visar den totala inramningen som förekom i alla tidningar.  

 

Inramningen via rubrik, bild och bildtext, sker som tidigare nämnt via avlösning och 

förankring. Ifall man ser till hur rubriken och bilden samarbetar för att rama in händelsen, 

genom avlösning och förankring i artiklarna, blir procentsatsen 37,1% med förankring och 

50% med avlösning. I 12,9% av bilderna gick det inte att fastställa ett resultat. Resultatet för 

inramningen via bildtexten var procentsatsen på 9,4% när det gällde förankring, 67,1% med 

avlösning och i 23,5% av bilderna framgick inget resultat. Bilderna har alltså inte kunnat stå 

av sig själva i förhållande till artikeln utan har i de flesta fall kompletterats av både rubrik och 

bildtext. 

 

Tidningarnas inramning under veckan. Dag ett var den övervägande inramningen, i tre av 

tidningarna, den dramatiska inramningen. Undantaget var Expressen som hade lika stora delar 

dramatisk som social inramning (se figur 8). Dag två dominerade den sociala inramningen, 

undantaget här var Svenska Dagbladet då journalisterna och fotograferna endast hade använt 
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sig av den sociala ramen till 14,3%. Den dramatiska och etiska ramen delade samma 

procentsats på 42,9% (se figur 5). I mitten av veckan var den etiska inramningen den 

vanligaste, med undantaget från Dagens Nyheter där den var lågt representerat jämför med 

resterande tidningar (se figur 6). De sista två dagarna har Expressen ett avvikande resultat då 

100% av Expressens artiklar hade en social inramning. 

 

 

Figur 5 Hur Svenska Dagbladet har använt den dramatiska, etiska och sociala inramningen under 

veckan.  

 

 

Figur 6 Hur Dagens Nyheter har använt den dramatiska, etiska och sociala inramningen under 

veckan.  
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Figur 7 Hur Aftonbladet har använt den dramatiska, etiska och sociala inramningen under veckan. 

  

 

Figur 8 Hur Expressen har använt den dramatiska, etiska och sociala inramningen under veckan.  

 

För att se en tydligare kurva för inramning under veckan delar vi in dagarna i tre block. Dag 

ett och två hör till block ett. Dag tre till fem hör till block två och dag sex och sju är tredje 

blocket. Block ett visar att social inramning var generellt högst representerad av samtliga 

inramningskategorier den första perioden. Under block två, alltså mitten av perioden var etisk 

inramning mest förekommande och block tre, de sista två dagarna var etisk inramning 

överlägset representerat (se figur 5-8). 

  

Mest förekommande artikeltyp. De artikeltyper studien tagit hänsyn till är nyhetsartiklar, 

opinionsartiklar, notiser och reportage. Den överlägset mest representerade artikeltypen är 

nyhet med 69,4% av totalen artiklar (se figur 9). Opinion var den näst mest representerade 

artikeltyp med 30,6% av artiklarna. Det förekom inga notiser eller reportage i någon av 

tidningarna. 
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Figur 9 Det totala antalet artikeltyper, reportage, notis, opinion och nyhet, som publicerades i alla 

artiklar under veckan. 

 

Resultatet av vilka artikeltyper respektive tidning publicerat påvisar skillnader mellan 

dagstidningarna och kvällstidningarna. Svenska Dagbladet har 77,6% av sina artiklar 

publicerade som nyheter, vilket är jämförbart med Dagens Nyheters 75,6%. Resterande 

22,4%, respektive 24,4% är publicerade som opinion. Resultatet visar på att dagstidningarna 

har värderat händelsen med ett högt nyhetsvärde på respektive redaktion (Waldenström & 

Wolofsky 2011). 

  

Kvällstidningarnas resultat är också jämförbara med varandra. Aftonbladet har publicerat 

62,5% av sina artiklar som nyheter och resterande 37,5% som opinion. Expressen har samma 

antal artiklar publicerade som opinion som Aftonbladet, men då Expressens urval är något 

lägre blir procenten något högre. 58,3% av artiklarna är publicerade som nyheter och 41,7% 

som opinion. Aftonbladet och Expressen har båda en högre andel opinionsartiklar, samt en 

jämnare fördelning av olika typer av inramning. Opinionsartiklar tenderar att många gånger 

vara etisk inramade, men även till stor del dramatisk inramade med anledning till att opinion 

ger större utrymme för gestaltning och personliga åsikter (Waldenström & Wolofsky 2011). 
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Mest förekommande genre. Den mest representerade genren var nyheter med 65,2% av 

totalen artiklar. Kultur/nöje och ledare/debatt fick samma utfall med 15,2% i vardera genre. 

Endast 1,7% av artiklarna var publicerade under genren sport och samma utfall för genren 

utrikes. Ekonomi var den lägst förekommande genren med endast 1% vilka publicerades i 

Dagens Nyheter. 

 

 

Figur 10 Fördelningen över alla artikelgenrer, nyhet, sport, kultur/nöje, ekonomi, ledare/debatt och 

utrikes, i samtliga tidningar. 

 

Som tidigare nämnt är den största skillnaden mellan dags- och kvällspress antalet 

opinionsartiklar. Men det kanske mest intressanta som visas i det här resultatet är att Svenska 

Dagbladet är den tidning som sticker ut ur mängden. Dagens Nyheter, Aftonbladet och 

Expressen har alla spridda skurar när det kommer till vilken genre artikeln är publicerad 

inom. Dagens Nyheter har till exempel hela 22,2% av sina artiklar publicerade under 

kultur/nöje, medan Svenska Dagbladet endast har 6,1% publicerade under samma kategori (se 

figur 10). 

 

Nyhetsfaktorer. Det finns många nyhetsfaktorer i det här fallet som gör den här händelsen 

värd att rapportera. Dådet skedde i Stockholm, Sveriges huvudstad och på Drottninggatan 

vilket är en av Stockholms huvudsakliga shoppinggator. Det skapar en närhet till betraktaren, 

framförallt för dem som bor i Stockholm men även många andra i Sverige (Strömbäck 2015). 

Händelsen är för Sverige även avvikande. Terrordådet är ett av Sveriges största i historien, 
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vilket enligt nyhetsvärdering ger det ett högt nyhetsvärde som bidrar till dess utbredda 

rapportering (Strömbäck 2015). 

  

Resultatet visar att 12,4% artiklar använder sig av elitcentrering. Varav 4,1 procentenheter var 

på kändisar där 85,7% av de artiklarna var publicerade i Aftonbladet eller Expressen. Av de 

12,4% artiklar med elitcentrering var 7,6 procentenheter bilder med politiker. Av de 7,6 

procentenheterna var 69,2% publicerade i Svenska Dagbladet eller Dagens Nyheter. De sista 

0,7 procentenheterna av artiklar där elitcentrering nyttjats kläddes bilderna av kungligheter, 

vilka var publicerade i Dagens Nyheter. Den vanligaste inramningen totalt i alla tidningar var 

den etiska, vilket innefattar bland annat polis, kungligheter och politiker. Mellan den etiska 

inramningen och elitcentrering finns de en tydlig koppling, därför fick stort fäste i media 

(Nisbet 2010). 

  

Det finns en tydlig skillnad på hur kvälls- och dagspress har jobbat med elitcentrering. 

Kvällspressen har framför allt nyttjat sig av kändisar, medan dagspressen har nyttjat sig av 

politiker och kungligheter. Genom att fokusera på statsmakt i rapporteringen skickar Svenska 

Dagbladet och Dagens Nyheter tydliga signaler på att händelsen är viktig och att den berör 

alla medborgare (Waldenström & Wolofsky 2011). 

  

Vilka motiv som finns representerade i rubrik och bild, och vilka roller dessa har i 

tidningarna. De fyra motiven av totalt 20 kategorier, som blev mest representerade i denna 

undersökning var motiv på allmänhet (18%), polis, Säpo inklusive polisbilar (15,2%), 

blommor (10,7%) och miljö (10,4%). Totalt fanns det 356 motiv i de 170 analyserade 

artiklarna (se figur 11). 

  

I den vetenskapliga artikeln  ”A visual framing analysis of British press photography during 

the 2006 Israel- Lebanon conflict” var den civila befolkningen också mest representerad, och 

oftast förekommande i de fall det fanns andra motiv med i bilderna. När rubriken avgjorde 

vilka motiv som fanns med var den civila befolkningen fortfarande mest representerad, sedan 

militärer och därefter förödelsen i The Times. I The Guardian var det tvärtom (Parry 2010). 

Motiv som sjukvården, ögonvittnen, betonglejon och offer var därefter vanligt 

förekommande. I mediernas nyhetsrapportering behövs det en balans i urvalet av bilder (Parry 

2010). 
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Figur 11 Här visas vilka andra motiv som fanns representerade i tidningarna. Vidare utgår 

diagrammet redovisas antal, inte procent. 

  

I både dags- och kvällstidningar avbildades det oftast motiv på allmänhet och polis inklusive 

polisbil och Säpo. I dagstidningarna gestaltades bilder på allmänheten med 20,9%  och 

polisen, polisbilar och Säpo med 15,5%. I kvällstidningarna representerade båda dessa motiv 

14,6% vardera. Polis inklusive polisbil och Säpo ses som tecknet ikon, eftersom publiken 

förstår utseendet som polisuniformen och innehållet relateras till polisens arbetsuppgifter. 

Bilder på polisen blir då ett ikoniskt tecken för polisen (Gripsrud 2011). 

  

Skillnaden mellan dags- och kvällstidningarna hittas i det tredje mest förekommande motivet, 

där dagstidningarna väljer att gestalta bilder på miljö och kvällstidningarna bilder på 

blommor. Blommorna i bilderna blev ett index för människors sorg och hedrande, precis som 

rök är ett index för brand (Gripsrud 2011). Sorg är något som publiken direkt kan relatera till, 

det räcker att se endast bilden för att förstå vad budskapet är (Mral & Olinder 2011). 

  

I tidningarna var skillnaden mellan motiven likt det ovanstående resultatet, hur motiven 

mellan dags- och kvällstidningarna fördelade sig. I Svenska Dagbladet var det mest 

förekommande motivet polis, polisbilar och Säpo, i Dagens Nyheter var det bilder på 

allmänheten, i Aftonbladet var bilderna på polis, polisbilar och Säpo samt allmänheten och i 
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Expressen förekom blommor flest gånger. I rubriken tidningarnas inramning uppdelat på 

rubrik och bild blev resultatet att den etiska inramningen förekom mest i alla tidningar 

överlag. Som tidigare nämnt, visar tidigare forskning att etisk inramning är vanligt när det 

gäller viktiga frågor och händelser där staten tycks bära ansvaret (Waldenström & Wolofsky 

2011), och polisväsendet är en del av den statliga förvaltningen (Berggren & Munck u.å). 

  

Blickriktning och bildvinkel 

I de bilder där blickriktning kunde fastställas var majoriteten öga-mot-öga, alternativt mot 

annan/andra personer. Öga-mot-öga perspektivet fanns i 20,1% av bilderna och där motivet 

ser mot annan/andra personer var procentsatsen 27%. Ett öga-mot-öga perspektivet visar på 

jämlikt perspektiv mellan betraktaren och den avbildade (Björkvall 2012). I många av 

bilderna (45,4%) kunde inte en blickriktning fastställas, exempelvis då motiven endast bestod 

av blommor eller andra ting. Blickriktningarna nedåt och uppåt fanns i minst antal bilder, 

nedåt med 5,7 % och uppåt med 1,7 %. 

  

Den mest förekommande bildvinkeln var rakt framifrån perspektivet, med 36,8% (se figur 

12). Detta perspektivet skapar en inkluderade relation mellan betraktaren och motivet i bilden 

(Björkvall 2012). Det näst vanligaste perspektivet var sido-perspektivet, vilket istället 

exkluderar betraktaren (Björkvall 2012). Den bildvinkel som förekom minst antal gånger var 

perspektivet från baksidan, med 8,6 %, vilket betyder att betraktaren inte känner tillhörighet 

och att det finns en distans med personen/personerna i bilden (Björkvall 2012). 

 

 

Figur 12 De olika perspektiven, ovanifrån, underifrån, rakt framifrån, från sidan och från baksidan, 

som fanns i bilderna. 
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Hur tidningarna använder sig av bilder som ger starka intryck. Under veckan 7 april till 13 

april 2018 publicerades det totalt 15 bilder på skadade, och 155 bilder utan. Den tidningen 

som publicerade flest bilder på skadade var Aftonbladet, med sju av 40 bilder totalt. 

Tidningen som publicerade minst antal bilder på detta motiv var Expressen, med en bild utav 

deras totala 36 bilder. Svenska Dagbladet publicerade fem bilder av 49 totalt, och Dagens 

Nyheter två av 45 totalt. Resultatet för hur tidningarna använde sig av bilder på offer, var 

snarlikt, då 19 av 170 bilder innehöll detta motiv. Procentsatsen var 11,2 %. De fyra bilderna 

som skiljer sig fanns i Dagens Nyheter och i Aftonbladet, och var minnesbilder på de som 

hade gått förlorade under attacken. Personer som är skadade eller är offer för en katastrof 

fångar betraktarens intresse, och ger starka samt verkliga intryck (Fahmy 2010).   

  

Sörjande personer, barn och djur är andra motiv som uppmanar publiken till att ta ställning 

eller agera (Mral & Olinder 2011). Dessa motiv fördelar sig jämnt på 20 stycken av totalt 170 

bilder. Djur och barn är en kategori tillsammans, men totalt var det en bild av en hund. Av 

totalt antal motiv var det bara runt 12% som innehöll bilder av sörjande personer, barn och 

djur.  I stunder av tragedi och kris kan dessa typer av motiv kan också mjuka upp nyhetsflödet 

(Mral & Olinder 2011), som bilden på det enda djuret i vår analys, vilket lägger blommor på 

Drottninggatan (Expressen 2017). Djur och barn kan även framställa personer som mer 

sympatiska, men också var ett motiv för att ge kritik (Mral & Olinder 2011). Där tre av de 

analyserade bilderna innehöll poliser tillsammans med barn, i dessa fall framställdes poliserna 

som mer sympatiska, då exempelvis de fick blommor av barn. 

 

 11. Slutsatser och diskussion 

I det här kapitlet kommer vi att diskutera och dra slutsatser utifrån de resultat studien har 

givit. Vi återkopplar till de hypoteser vi satte vid studiens start och ser till hur väl de stämmer 

överens med resultatet och analysen. Slutsatserna är baserade på analysen av resultatet och vi 

diskuterar sedan materialet utifrån de slutsatser vi kommit fram till. För att strukturera upp 

kapitlet utgår vi ifrån de vetenskapliga frågeställningar vi utgått ifrån vid studiens 

genomförande.  
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Vilka inramningar valde de svenska journalisterna och fotograferna att använda i rubrik 

och bild under och efter terrordådet på Drottninggatan? 

Den mest förekommande inramningen var etisk där 39,5% av det totala antalet artiklar hade 

en etisk inramning vilket visar på händelsens relevans utifrån medborgarna (Waldenström & 

Wolofsky 2011). Relevansen härstammar ifrån att hotet för terrordåd utsätter gemene person 

för en svår kalkylerad risk (Strömbäck 2015). Den tidning som var ledande inom artiklar med 

etisk inramning var Svenska Dagbladet som hade hela 51% av sina artiklar inom den ramen, 

vilket går i linje med den hypotes vi hade vid studiens start. 

 

Kvällstidningarna Aftonbladet och Expressen hade en högre procent av sina artiklar 

publicerade med social inramning i jämförelse med dagstidningarna. De hade även en relativt 

hög representation av artiklar med etisk inramning. Enligt vår hypotes skulle 

kvällstidningarna ha en högre representation av dramatisk inramning, men efter att ha sett 

resultatet så blir det tydligt varför så inte är fallet. Detta går nämligen i linje med deras höga 

publiceringsantal av opinionsartiklar. Opinion ger utrymme för både kreativa gestaltningar 

och personliga åsikter (Waldenström & Wolofsky 2011) vilket går enligt vår hypotes om att 

kvällstidningarna spelar mer på betraktarens känslor än vad dagstidningarna gör. 

  

Mellan dagstidningarnas och kvällstidningarna är den tydligaste skillnaden att dramatisk 

inramning är förvånansvärt underrepresenterade hos Aftonbladet och Expressen som endast 

hade 25% av sina respektive artiklar med dramatisk inramning. Detta kan bero på att 

morgontidningen till stor del redan tagit upp själva händelsen och dramatiken kring själva 

dådet, och att kvällstidningarna har varit tvungna att vinkla nyheten som någonting annat. En 

till anledning till den låga representationen av dramatisk inramning kan ha att göra med 

tidningarnas representation av opinionsartiklar. 

  

Varför Svenska Dagbladet har en högre representation av dramatiskt inramade artiklar kan ha 

att göra med att den enda tidningsbundna fotografen som var på plats på Drottninggatan då 

dådet skedde var Svenska Dagbladets fotograf Tomas Oneborg, vilket formar hur redaktionen 

har kunnat rama in händelsen. 

  

I tillägg, fick vi högst procentandel i avlösning, när det gäller teorierna avlösning och 

förankring, i både rubrik och bildtext. Med andra ord, har bilderna kompletterats med en 
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rubrik eller bildtext, vilket kan bidra till ökad förståelse i bilderna (Gripsrud 2011). 

Exempelvis när det visas en bild på enbart en expert eller politiker framgår det tydligare 

genom rubriken att det finns en koppling till terrordådet. 

  

I vilken artikeltyp och inom vilka genrer publicerades det om dådet? 

Resultatet visade att bara två av de fyra artikeltyper vi tagit hänsyn till förekom i resultatet, 

nyhetsartikel och opinionsartikel. Notis och reportage förekom inte alls. Den mest 

förekommande artikeltyp som publicerades i samtliga tidningar var nyhet. Dagstidningarna 

Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter hade en väldigt låg andel av sina artiklar under typen 

opinion medan kvällstidningarna Aftonbladet och Expressen hade en väldigt hög andel 

förhållandevis. Detta går i linje med våra förväntningar om att kvällstidningarna producerar 

känsloaktiverande material i större utsträckning är dagstidningarna. 

  

Att inga reportage förekommer är relaterat till tidsavgränsningen då reportage produceras 

under längre tidsperioder, samt när de känslomässiga anknytningarna har svalnat. Att inga 

notiser förekom i studien är relaterat till att notiser ofta inte publiceras med bilder då notiser 

publiceras i första skedet innan material har hunnit producerats. 

  

För att se på resultatet i förhållande till hypotesen stämmer påståendet att nyhet är den genre 

som förekommer mest. Generellt stämmer även fördelningen av ledare/debatt och kultur/nöje 

i alla tidningar förutom Dagens Nyheter som har en större procent artiklar under kategorin 

kultur/nöje där hela 22,2% av artiklarna är publicerade än under ledare/debatt där endast 6,7% 

av artiklarna är publicerade. 

 

Den andra delen av hypotesen där vi uttrycker våra förväntningar på dispositionen över 

veckan, där nyhet förväntades vara som mest förekommande i början och i slutet på veckan 

visar sig inte stämma överens med resultatet. De flesta tidningar visar sig ha en relativt jämn 

balans av artiklar publicerade under nyhet. Den tidning som dock stämmer bäst överens med 

vår hypotes är Aftonbladet, som har en publicerat majoriteten av sina opinionsartiklar i mitten 

på veckan. Den som samtidigt visar den totala motsatsen är Expressen där artiklar under 

genren nyhet är publicerade nästan uteslutet i mitten på veckan och opinion i början och 

slutet. 
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Vilka nyhetsfaktorer har journalisterna använt sig av under veckan då terrordådet 

inträffade? Närhet, elitcentrering och kändisskap, de institutionella agendorna, avvikelse 

och sensation, hot och risker, kontinuitet? 

Resultatet visar att redaktionerna har jobbat utifrån samtliga nyhetsfaktorer. Närhet finns 

mellan terrordådet och redaktionerna på det sätt att samtliga redaktioner är placerade i 

Stockholm. Det finns även en närhet mellan dådet och medborgarna då attacken riktade sig 

mot ”mjuka mål”, vilket då ger händelsen ett högt nyhetsvärde. Vid elitcentrering och 

kändisskap visade studien att dagstidningarna och kvällstidningarna nyttjade sig av 

värderingsprocessen på olika sätt. Kvällstidningarna använde sig av kändisskap i större 

utsträckning medan dagstidningarna nästan uteslutet använde sig av elitcentrering i form av 

politiker och kungligheter. 

 

När det kommer till avvikelse och sensation är det här en händelse som är en abnormal 

företeelse för Sverige, vilket höjer dess nyhetsvärde. Det är även kopplat till nyhetsfaktorn hot 

och risker på det sätt att det var civilbefolkningen som framförallt var de utsatta. 

 

Kontinuitet i det här fallet går inte efter att händelsen är återkommande och att det höjer dess 

nyhetsvärde, utan att nyhetsvärdet är så pass högt då efterfrågan av information från 

medborgarna är högt och således kräver kontinuitet i rapporteringen av redaktionerna. 

 

Vilka motiv blir representerade i rubrik och bild och vilka roller har dessa?  

Resultatet pekade på att allmänheten var det motiv som dominerade i alla bilder, med 18%. 

Därefter förekom motiv på polis, Säpo inklusive polisbilar, blommor och miljö. Sedan motiv 

på sjukvården, ögonvittnen, betonglejon och offer.  Vilket var mer eller mindre i enighet med 

vår hypotes, då vi förväntade oss att bilder på polis, sjukvård och räddningstjänsten skulle 

förekomma flest gånger, i alla tidningar överlag. En anledning till att tidningarna valde 

gestalta andra motiv, kan bero på att medierna försöker balansera urvalet av bilder (Parry 

2010).  

  

I inledningen nämner vi EUs definitionerna av terrordåd, och en av dessa är att ”injaga 

allvarlig fruktan hos en befolkning eller befolkningsgrupp” (Johansson u.å). Det här kan vara 

en bidragande faktor till att allmänheten fick mest uppmärksamhet kring händelsen, eftersom 

terrordåd syftar till att göra människor rädda. Dock började människor öppna sina hem för 
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varandra (Fallenius, Sehlin, & Cosar 2017), vilket kan vara en annan faktor till varför 

allmänheten publicerades de flesta gånger. 

  

Motiv på allmänheten och polis, polisbilar samt Säpo var de motiv som förekom flest gånger i 

både dags- och kvällstidningarna. Skillnaderna mellan dem blev först märkbar i analysens 

tredje mest förekommande motiv, där dagstidningarna väljer att avbilda miljön och 

kvällstidningarna visar bilder på blommor. Blommor var också det tredje mest förekommande 

motivet totalt med 10,7%. Blommorna ansågs därmed vara viktiga, och avspeglar människors 

sorg och hedrande efter terrordådet. 

 

Resultatet för respektive tidning var i enighet med resultatet för kvälls- och dagstidningar, det 

vill säga att det var i princip samma resultat. Expressen är den tidningen som skiljer sig när 

det kommer till motiv, då de hade flest motiv med blommor. Det här bekräftar på sätt och vis 

vår hypotes, eftersom vi förväntade oss att blommor skulle vara något som förekom till större 

del i kvällstidningarna.  

  

Den mest förekommande blickriktningen var när annan/andra personer med 27%, men i de 

flesta fall kunde blickriktningen inte fastställas, vilket var fallet i 45,4% av bilderna. Detta 

kan bero på att fotograferna och journalisterna valde att gestalta andra föremål framför 

personer, att personerna stod långt bort i bilden och då kunde vi inte avgöra blickriktning eller 

att personen i fråga dolde sitt ansikte, alternativt vred på huvudet. Däremot var den vanligaste 

bildvinkeln var rakt framifrån med 36,8%, vilket är ett perspektiv som bjuder in betraktaren 

(Björkvall 2012). 

  

Tidningarna publicerade fåtalet bilder på skadade, offer, sörjande, barn och djur. Skadade 

representerade 8,8% och offer 11,2 % i tidningarnas artiklar. Bilderna på sörjande, barn och 

djur hade en procentsats runt 12%. Att tidningarna ändå väljer att publicera bilder som 

framkallar känslor, på sörjande, djur och barn, kan ha att göra med att tidningarna försöker 

uppmana publiken till att ta ställning (Mral & Olinder 2011). 
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12. Förslag till vidare forskning 

Jämföra två dåd mot varandra. Det hade varit intressant att jämföra hur terrordådet på 

Drottninggatan och ett liknande terrordåd, till exempel terrordådet i Paris, och hur de 

skildrades i sina respektive länder och städer. Hur jobbar de olika ländernas redaktioner med 

inramning? Ser man likheter mellan hur de skildrades eller ramas händelsen in på olika sätt? 

  

Kvalitativ bildanalys. Det hade även varit spännande att titta närmare på de bilder vi har 

behandlat i den här studien och göra en genomgående kvalitativ bildanalys. Vi har valt ut 

specifika delar som vi har kollat på i vår studie, men en bild har många olika komponenter 

som kan analyseras och tolkas. Det hade därför varit relevant att göra en kvalitativ bildanalys 

av bilder med anknytning till terrordådet på Drottninggatan med utgångspunkt i till exempel 

Terje Hillesunds teorier. 

  

Jämföra hur ett dåd skildras i två olika länder. Vad skiljer sig i rapporteringen om 

terrordådet på Drottninggatan i Sverige och i ett annat land, till exempel USA? Hur skildras 

händelsen och allting runt omkring i ett annat land än där händelse ägde rum? Vilken 

uppfattning fick andra länders nyhetsredaktioner av Sverige kopplat till dådet och skildras 

händelsen på ett rättvist och sanningsenligt sätt av andra länders redaktioner? Det är 

frågeställningar som hade varit intressant att undersöka här.  
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Bildtext: Här har vi lagt in bildtexten som hör till bilden vi har analyserat, i de fall bildtext 

fanns. 

  

V1 Idnr: Vi har skrivit in individnumret här, till respektive artikel. Det börjar med 

tidningsartikel 1 och går till 170, eftersom det finns 170 artiklar totalt. 

  

V2 Tidning: Här har vi skrivit in vilken av de fyra tidningarna respektive artikel tillhör. 

Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Aftonbladet eller Expressen. 

  

V3 Bildkälla: Är vilken redaktion fotografen tillhör. Alternativt om fotografen är frilansare 

eller till exempel om polisen äger upphovsrätten till bilden. 

  

V4 Artikeltyp: Här har vi skrivit in vilken typ respektive artikel är publicerad som, 

nyhetsartikel, opinionsartikel, notis eller reportage (se 9.1). 

  

V5 Genre: Här har vi sorterat in respektive artikel i de olika genre som de har blivit 

publicerade i. Alternativen är nyhet, sport, kultur/nöje, ekonomi, ledare/debatt och utrikes (se 

9.1). 

  

V6 Datum: Vi har skrivit i vilket datum som respektive artikel har blivit publicerad. Alla 

artiklar har fått en separat tilldelning av datum. Datumen är från den 7 april till och med den 

13 april 2017. 

  

V7 Motiv: Syftar till vilka motiv som finns i bilden. Flera olika motiv kan förekomma i en 

och samma bild. Till exempel kan kungligheter förekomma som motiv i samma bild som 

motivet blommor förekommer (se 9.1). 

 

1. Polis ink polisbilar, Säpo: Bilder där en polis, flera poliser, en eller flera polisbilar, 

Säpo, i eller utan uniform eller Dan Eliasson förekommer som motiv. 
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2. Sjukvården: Bilder där en eller flera sjuksköterskor, läkare, ambulanser eller sjukhus 

förekommer som motiv. 

3. Räddningstjänsten: Bilder där en eller flera brandmän samt brandbilar förekommer 

som motiv. 

4. Kungligheter: Någon eller några i kungafamiljen som förekommer som motiv i en 

bild. 

5. Politiker: Politiker i form av en eller flera ministrar, statsminister eller annan politisk 

person som finns som motiv i bilden. 

6. Gärningsman: Bilder är Rahkmat Akilov förekommer som motiv. 

7. Expert: Bilder med motiv av någon som uttrycks vara expert på ett specifikt område. 

8. Lastbil: Lastbilen som gärningsmannen använde för att köra in i Åhlénshuset. 

9. Blommor: En eller flera blommor som finns med i fotografiet. 

10. Offer: Människor som blev offer för terrordådet. Den här kategorin innefattar även 

minnesbilder på de som omkom under terrordådet. 

11. Sörjande: Människor som uppenbart sörjer händelsen av dådet. 

12. Ögonvittnen: Människor som uppenbart bevittnade terrordådet. 

13. Allmänheten: Människor som är som motiv i bilden utan att uppenbart vara offer, 

sörjande eller ögonvittnen. 

14. Barn/djur: Barn och/eller djur som motiv i bilden. Det kan även vara flera barn/och 

eller djur i samma bild. 

15. Miljö: Översiktsbilder där motivet antingen är oklart, eller att fotografen har velat fota 

miljön för att påvisa till exempel skada efter lastbilen. 

16. Betonglejon: Bilder där Drottninggatans trafikavgränsningar, eller så kallat 

betonglejonen, förekommer som motiv. 

17. Flagga: Svenska flaggan som motiv. 

18. Ordningsvakt: Person som jobbar som ordningsvakt förekommer i bilden. 

19. Kändis: Person som är mer välkänd än gemene person utan att vara politiker, 

kunglighet eller dylikt. 

20. Advokat: Gärningsmannens försvarsadvokat. 

  

V8 Skadade: Här skriver vi i om skadade personer förekommer i respektive tidningsartikel. 

  

V9 Huvudmotiv som teckentyp: Betyder att vi analyserar vilka typer av tecken som finns i 

bilden utifrån teckentyperna symbol, ikon och index (se 9.1). 
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V10 Bildvinkel (huvudmotiv): Här analyserar vi i hur huvudmotivet har blivit gestaltat utifrån 

bildvinkel. Vi vill se vilken bildvinkel som förekommer flest gånger i de 170 artiklarna, alltså 

vilken relation betraktaren får till motiven i bilden. Detta är väsentligt i vår studie, där en av 

utgångspunkterna är vilka som blir representerade i rubrik och bild. Perspektiven är ovanifrån, 

underifrån, framifrån, från baksidan och från sidan (se 9.1 och 9.2). 

  

V11 Blickriktning: Här redovisar vi vilken blickriktning huvudmotivet har för att möjliggöra 

analys av symbolisk interaktion mellan huvudmotivet och betraktaren (se 9.1 och 9.2). 

  

V12 Rubrik med underrubrik: Här analyserar vi samspelet mellan rubrik (eventuellt 

underrubrik om så finns någon) och bilden (se 7.5 och 9.1). 

  

V 13 Bildtext: Analysen utgår från samspelet mellan bildtext och bild på samma sätt som V12 

(se 7.5 och 9.1). 

  

V 14 inramning genom bild och rubrik: Här har vi kollat på hur fotografen och journalisten 

har ramat in artikeln för att få en specifik effekt, genom dramatisk, etisk och social inramning 

(se 9.1). 
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