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SAMMANFATTNING 

 

Stockholm den 7 april 2017, klockan 14:59: rapporter om en lastbil som körde på människor 

längs Drottninggatan i centrala Stockholm, nådde allmänheten. Det konstaterades snabbt vara 

en terrorattack. Kort efter attacken började uppgifter om skottlossning på olika platser runt 

Stockholm att spridas. Ryktena cirkulerade i drygt en timme innan polisen kunde dementera 

dem, efter att ha avsatt resurser för att undersöka de påstådda skjutningarna. Skottlossning hade 

aldrig inträffat. 

 Studiens syfte var att undersöka retoriska dimensioner och persuasiva funktioner hos 

fake news samt vilka konsekvenser fake news kan få vid en krissituation. Visuell retorisk analys 

var den metodologiska utgångspunkten som, genom en abduktiv forskningsstrategi, 

kombinerades med teoretiska perspektiv för kris, ethos, vividness och fake news. 

Analysmaterialet utgjordes av fyra nyhetsutdrag: SvT Nyheter, Dagens Nyheter (2 st.) och 

Expressen var källorna bakom dessa.  

 Analysen visade att nyheterna om skottlossning mottogs som visuella intryck, som i 

kombination med starka ethos och högt förtroende för nyhetskällorna, utgjorde trovärdiga 

nyheter som allmänheten accepterade som sanna. Därtill konkluderades att fake news kan 

förstås som mentala bilder.  

 

Nyckelord: fake news, kris, ethos, vividness, retorik, visuell analys  

  



ABSTRACT 

 

Stockholm, 7th of April 2017, 2:59 pm, reports said a lorry had hit several people along the 

pedestrian street Drottninggatan in the city centre, which was quickly labelled a terrorist 

attack. Shortly afterwards, news flashes warned people of alleged open gunfire observed at 

several other spots in the city. The rumours circulated for over one hour before the Police 

were able to refute them, after firstly having investigated the claims themselves. There had 

been no shootings.  

 The purpose of this study was to explore the rhetorical dimensions and persuasive 

functions of fake news and which consequences these can lead to in a crisis. Visual rhetorical 

analysis has been the methodological approach which, through an abductive research strategy, 

was combined with the theoretical perspectives of crisis, ethos, vividness and fake news. The 

material analysed consisted of four news excerpts: SvT Nyheter, Dagens Nyheter (2) and 

Expressen.  

 The analysis showed that the news of the alleged gunfire were perceived as visual 

impressions which, in combination with strong ethos and high trust for the source of news, were 

deemed as credible and therefore true by the readers. In addition, it was concluded that fake 

news can be understood as mental pictures.  

 

Keywords: fake news, crisis, ethos, vividness, rhetoric, visual analysis
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1. INLEDNING  

 

Den 7e april 2017, klockan 14:59: ”Just nu: Polisinsats i centrala Stockholm – larm om lastbil 

som kört in i folkmassa”, Aftonbladet är första nyhetskälla att rapportera.1  

 Klockan 15:00: ”En lastbil har kört ner för Drottninggatan och rakt in på Åhléns. Det 

brinner”.2  

 15:14: ”Flera uppges ha dött på Drottninggatan i Stockholm”.3   

 Nyhetsflöden uppdateras hela tiden, tv-kanaler sänder extrainsatta nyheter. Kort efter 

den initiala rapporteringen sprids uppgifter om skottlossning på olika platser i centrala 

Stockholm på både sociala och traditionella medier.  

 15:17: ”Vi har också fått vittnesuppgifter om skottlossning i korsningen 

Kungsgatan/Drottninggatan”, rapporterar SvT Nyheter i sin live-chatt.4 Uppdateringen är en av 

de tidigast spårbara som nämner skottlossning. Andra nyhetsmedier är inte sena att följa.  

 15:37: ”Skottlossning vid Fridhemsplan, enligt källor till DN”.5  

 15:42: ”Uppgifter om skottlossning på Hötorget i Stockholm”, skriver Dagens Nyheter 

(DN).6 

 15:47: ”Polisen bekräftar uppgifterna om skottlossning […]”, uppdaterar DN.7  

 Rykten och uppgifter cirkulerar fritt och det dröjer till klockan 16:32 innan polisen kan 

dementera uppgifterna.8 Skottlossning hade aldrig ägt rum. 

 En timme efter den första rapporten kommenterar statsminister Stefan Löfvén 

händelsen: ”Sverige har blivit attackerat. Allt tyder på att det är ett terrordåd”.9 Dådet blev det 

                                                 

1 Petter Ovander, ”Kvällen vi aldrig glömmer – så arbetade vi efter terrorattacken” 2017-05-03, Aftonbladet 

Inifrån,  https://gfx-bloggar.aftonbladet-cdn.se/wp-content/blogs.dir/620/files/2017/04/AB-flasharna--minut-for-

minut.pdf  [besökt 2018-05-07]. 
2 SR Ekot, Twitter, 2017-04-07, 15:00, https://twitter.com/sr_ekot/status/850332495568621572 [besökt 2018-

05-07]. 
3 Dagens Nyheter, Twitter, 2017-04-07, 15:13,  https://twitter.com/dagensnyheter/status/850335936944758784 

[besökt 2018-05-07]. 
4 Johan Wicklén, “SvT rapporterade. Dåd i Stockholm” 2017-04-07, SvT Nyheter, 

https://www.svt.se/nyheter/live/dad-i-stockholm [besökt 2018-05-07]. 
5 Kristofer Ahlström, Georg Cederskog, Hugo Lindqvist & Hanna Fahl, ”Många faktafel i kampen om att vara 

först, Dagens Nyheter 2017-04-11, https://www.dn.se/arkiv/kultur/manga-faktafel-i-kampen-om-att-vara-

forst/?forceScript=1&variantType=large [besökt 2018-03-22].  
6 Hanna Fahl, ”Så rapporterade medierna under första timmen, Dagens Nyheter 2017-04-10,  

https://www.dn.se/kultur-noje/sa-rapporterade-medierna-under-forsta-timmen/ [besökt 2018-05-07]. 
7 Fahl, 2017.  
8 Wicklén, 2017.  
9 Regeringen.se, ”Uttalande av statsminister Stefan Löfven”, 

http://www.regeringen.se/uttalanden/2017/04/uttalande-av-stefan-lofven/ 2017-04-07 [besökt 2018-05-07]. 

https://gfx-bloggar.aftonbladet-cdn.se/wp-content/blogs.dir/620/files/2017/04/AB-flasharna--minut-for-minut.pdf
https://gfx-bloggar.aftonbladet-cdn.se/wp-content/blogs.dir/620/files/2017/04/AB-flasharna--minut-for-minut.pdf
https://twitter.com/sr_ekot/status/850332495568621572
https://twitter.com/dagensnyheter/status/850335936944758784
https://www.svt.se/nyheter/live/dad-i-stockholm
https://www.dn.se/arkiv/kultur/manga-faktafel-i-kampen-om-att-vara-forst/?forceScript=1&variantType=large
https://www.dn.se/arkiv/kultur/manga-faktafel-i-kampen-om-att-vara-forst/?forceScript=1&variantType=large
https://www.dn.se/kultur-noje/sa-rapporterade-medierna-under-forsta-timmen/
http://www.regeringen.se/uttalanden/2017/04/uttalande-av-stefan-lofven/
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fjärde i Europa inom loppet av ett år med fordon som primärt medel och tangerar det högsta 

antalet dödsfall i samband med en terrorhändelse i Sverige i modern tid.10 

 

1.2  BAKGRUND 

I november 2015 gick Säkerhetspolisen ut med information om att hotnivån för terrorism riktad 

mot Sverige höjts från nivå 3 (förhöjt hot) till nivå 4 (högt hot) på en femgradig skala, baserat 

på underlag från Nationellt centrum för terrorhotbedömning (NCT).11 Höjningen hade som 

grund dels uppmaningar från Islamiska staten (IS) att utföra terrordåd i Europa och dels reella 

attentat som utförts i Europa i närtid.12 Det innebär att sannolikheten för att det finns aktörer 

med förmåga och avsikt att genomföra ett attentat är hög, men enligt Polisen ska arbetet mot 

hotet inte påverka allmänheten.13 

 Sveriges totalförsvar innefattar civilt och militärt försvar.14 Den civila avdelningen 

omfattar bland annat psykologiskt försvar vilket rymmer privatpersoners psykologiska 

beredskap inför kris, som kunskap om försvars- och säkerhetspolitik. Det handlar också om att 

säkerställa att kommunikationskanaler ska fungera vid händelse av kris eller krig.15 Förmåga 

att tillgodogöra sig information om rådande läge och att vara kritisk till information är 

ytterligare en del av det psykologiska försvaret; Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

menar att syftet är att  

 

[…] säkerställa den svenska befolkningens försvarsvilja och motståndskraft mot påtryckningar och 

desinformation från motståndaren, inom ramen för ett – så långt det är möjligt under dessa extrema 

förhållanden – demokratiskt, öppet samhälle, med åsiktsfrihet och fria medier. Ingen censur ska 

förekomma.16 

 

                                                 

10 Sveriges Radio, ”Terrordåd i Europa under 2000-talet” 2017-05-24, sverigesradio.se, 

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6703355 [besökt 2018-04-18]; Roland 

Johansson, Terrordåd i Sverige genom tiderna, Göteborgs-Posten 2017-04-14 

http://www.gp.se/nyheter/sverige/terrordåd-i-sverige-genom-tiderna-1.4237313 [besökt 2018-04-18]. 
11 Säkerhetspolisen, ”Beslut om höjning av hotnivån” 2015-11-18, säkerhetspolisen.se, 

http://www.sakerhetspolisen.se/ovrigt/pressrum/aktuellt/aktuellt/2015-11-18-beslut-om-hojning-av-

hotnivan.html [besökt 2018-03-25]. 
12 Säkerhetspolisen, 2015. 
13 Svenska Dagbladet, ”Hotnivåskalan i korthet: Det innebär siffrorna” 2015-11-18, svd.se, https://www.svd.se/i-

korthet-det-innebar-hotnivaskalan [besökt 2018-03-25]; Säkerhetspolisen, 2015. 
14 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, ”Totalförsvar”, u.å.a, https://www.msb.se/sv/Insats--

beredskap/Totalforsvar/ [besökt 2018-05-07]. 
15 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, ”Psykologiskt försvar”, u.å.b, https://www.msb.se/sv/Insats--

beredskap/Psykologiskt-forsvar/ [besökt 2018-05-07]. 
16 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, u.å.b. 

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6703355
http://www.gp.se/nyheter/sverige/terrordåd-i-sverige-genom-tiderna-1.4237313
http://www.sakerhetspolisen.se/ovrigt/pressrum/aktuellt/aktuellt/2015-11-18-beslut-om-hojning-av-hotnivan.html
http://www.sakerhetspolisen.se/ovrigt/pressrum/aktuellt/aktuellt/2015-11-18-beslut-om-hojning-av-hotnivan.html
https://www.svd.se/i-korthet-det-innebar-hotnivaskalan
https://www.svd.se/i-korthet-det-innebar-hotnivaskalan
https://www.msb.se/sv/Insats--beredskap/Totalforsvar/
https://www.msb.se/sv/Insats--beredskap/Totalforsvar/
https://www.msb.se/sv/Insats--beredskap/Psykologiskt-forsvar/
https://www.msb.se/sv/Insats--beredskap/Psykologiskt-forsvar/
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Ett samhälle vars medborgare är okritiska och mottagliga för alla sorters nyheter och 

information är därmed sårbart. En viktig uppgift hos medier är att informera och att göra detta 

snabbt, vilket är särskilt viktigt vid en kris.17 Falkheimer, Heide och Larsson påpekar att medier 

ofta har en avgörande roll för hur händelsen definieras och att de dessutom ibland är 

påverkansfaktorer för hur krisen hanteras genom sättet de rapporterar.18 Vid krissituationer 

finns, genom modern tids informationsteknik, stora mängder information för individer att 

granska och ibland ställa sig kritisk till; en behöver kunna avgöra vad som är relevant och 

kanske framför allt, sant.  

 Spridningen av fake news påverkade hanteringen av händelsen på Drottninggatan och 

resursfördelning, vilket visas i senare avsnitt samt definieras längre fram i uppsatsen. Behovet 

av att uppmärksamma krishanteringsaktörer såväl som privatpersoner på vilka konsekvenser 

fake news kan få är därför uppenbart.  

 

1.3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Ambitionen med denna uppsats är att synliggöra retoriska dimensioner hos fake news-begreppet 

och därmed medverka till utökad kunskap. Vidare är syftet att bidra med vidare förståelse av 

den persuasiva (övertygande) funktionen hos fake news och vilka konsekvenser det kan få vid 

en krissituation. Följande frågeställningar har ställts upp för att uppnå dessa syften:  

  

• Vilka persuasiva funktioner hade uppgifterna om skottlossning i samband med 

terrorattentatet på Drottninggatan och vilka konsekvenser fick de?  

• Hur kan ett retoriskt perspektiv förklara och beskriva varför uppgifter om 

skottlossning i samband med terrorattentatet på Drottninggatan fick så starkt gehör?  

 

1.3.1 AVGRÄNSNINGAR 

Studien behandlar fake news i samband med terrorattentatet på Drottninggatan avgränsat till de 

uppgifter om skottlossning som spreds i konventionella medier som tv, radio och tidningar. 

Uppgifterna cirkulerade också i sociala medier men att undersöka spridningen på sådana medier 

skulle kräva avancerat spårningsarbete för att hitta källorna vilket inte är möjligt inom ramen 

för en c-uppsats.  

                                                 

17 Jesper Falkheimer, Mats Heide & Larsåke Larsson, Kriskommunikation, Malmö: Liber 2009, s. 102 
18 Falkheimer, Heide & Larsson 2009, s. 102. 



4 

 

 Det förekommer även bilder från Drottninggatan som är manipulerade och kan 

betraktas som fake news. Dessa bilder har valts bort för analys då de främst spreds bland 

privatpersoner och inte av traditionella medier vilket går utöver syftet med denna uppsats.   

 Syftet med undersökningen är heller inte att bedöma eller fördöma nyhetsmediers 

rapportering eller deras spridande av fake news. De artiklar, sidor och journalister som hänvisas 

till är med endast för att illustrera fenomenet och dess konsekvenser.  

 

2. TEORETISKT OCH BEGREPPSLIGT RAMVERK 

För att kunna beskriva och förstå spridandet av fake news i anslutning till händelsen på 

Drottninggatan är några begrepp centrala att förklara. Nedan definieras kris, ethos, fake news 

och vividness, vilka också utgör den teoretiska grunden för uppsatsen.  

 

2.1 VAD ÄR EN KRIS?  

En kris kan definieras på flera sätt och innefattar många aspekter. Säkerhetspolitik.se beskriver 

kriser som snabbt uppkomna händelser som ”[…] drabbar många människor och stora delar av 

samhället och som kan hota grundläggande värden (som vår demokrati) och viktiga 

samhällsfunktioner (som elförsörjningen)”.19 Vidare kan konsekvenserna av en kris vara så 

svåra att de överstiger samhällets tillgängliga resurser och ibland förmåga att hantera dem, 

vilket kräver inblandning och samordning från flera aktörer.20  

 Arjen Boin, Paul ’t Hart, Eric Stern och Bengt Sundelius framhåller hot, tidspress 

(urgency) och osäkerhet som huvudsakliga delar i en kris.21 I likhet med ovan beskrivning 

menar de att krisen uppstår i någon form av hot mot samhället och dess värderingar. När sådant 

vi håller för sant, viktigt och självklart hotas och/eller skadas, som till exempel liv, hälsa och 

egendom, rubbas dessa värden. Det kan också handla om sociala värden som tillit till staten, 

vilka kan påverkas av situationer där förskingring, jäv eller korruption uppdagas. Situationens 

tidspress är nästa aspekt Boin et al. lyfter fram. Det är ofta något som snabbt uppkommit och 

behöver hanteras omgående. Slutligen är osäkerhet centralt för krisdefinitionen. Krisförloppet 

präglas ofta av bristfällig kunskap och information, vilket påverkar både de uppfattningar vi får 

                                                 

19 Säkerhetspolitik.se, ”Vad är en kris?” 2014-08-08, http://www.sakerhetspolitik.se/Krisberedskap/Vad-ar-en-

kris/ [besökt 2018-05-07]. 
20 Säkerhetspolitik.se, 2014. 
21 Arjen Boin, Paul ‘t Hart, Eric Stern & Bengt Sundelius, The politics of crisis management, Cambridge: 

University Press 2005, s. 2-4. 

http://www.sakerhetspolitik.se/Krisberedskap/Vad-ar-en-kris/
http://www.sakerhetspolitik.se/Krisberedskap/Vad-ar-en-kris/
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om händelsen och hur den ska hanteras. För allmänheten kan det också handla om 

informationsbrist som gör att de inte vet vad som händer eller vad som ska hända härnäst.22  

 Definitionen ovan kan jämföras med psykologiprofessorn och stressforskaren Gerry 

Larssons definition av påfrestande förhållanden. Larsson definierar påfrestande förhållanden 

utifrån flera aspekter: hot mot liv och hälsa är en sådan, kraftig stress och/eller tidspress är 

andra.23 Detta påminner om krisdefinitionen som angetts ovan – samhälleliga värden som liv 

och hälsa hotas samt en påträngande tidsram. Larssons lyfter också stress, vilket skulle kunna 

peka på skillnaden mellan kris och påfrestning; den senare en psykologisk aspekt stress faller 

under.24 Utifrån Boin et al. och Larssons beskrivningar av kris och påfrestning, kan det sägas 

att kris ofta råder under sådana omständigheter att de som är inblandade i 

krishanteringsprocessen agerar under påfrestning.  

 Terrorattentatet på Drottninggatan i Stockholm skulle enligt ovanstående definitioner 

klassas som en krishändelse. I föreliggande uppsats kommer kris konkretiseras och avgränsas 

till händelsen på Drottninggatan och det är således de aspekter av kris som passar in på den som 

kommer utgöra den definition som är aktuell för denna uppsats. Händelsen var snabbt 

uppkommen (färden längs Drottninggatan var över på 44 sekunder),25 samhälleliga värden 

hotades (liv, hälsa och trygghet), situationen var oklar och osäker till exempel då sprängmedel 

i lastbilen befarades och många människor påverkades. 

 

2.2 FAKE NEWS   

Sedan Donald Trump i sin presidentvalskampanj 2016 omtolkade kunskap till ”alternativa 

fakta” har begreppet fake news blivit ett begrepp som allt mer diskuteras i politiska och 

samhälleliga forum.  

 Det finns olika sätt att se på begreppet och fenomenet fake news. Den närmst tillhanda 

svenska översättningen skulle vara ”falska nyheter”, men det ringar inte fullständigt in dess 

betydelse. Norstedts engelsk-svenska ordbok översätter ”fake” till bland annat: försköna, 

förfalska, simulera, hitta på, bluff och vara färgad (tillrättalagd).26 Fake news kan alltså betyda 

att nyheten är fabricerad, manipulerad, påhittad eller osann. Begreppet behöver således 

                                                 

22 Boin, ’t Hart, Stern & Sundelius, 2005, s. 2–4. 
23 Gerry Larsson, Ledarskap under stress, Malmö: Liber 2013. 
24 Larsson, 2013. 
25 Emma Lindström, ”44 sekunder av skräck längs Drottninggatan”, Aftonbladet 2018-01-31 

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/bKz9b5/44-sekunder-av-skrack-langs-drottninggatan [besökt 2018-04-24]. 
26 Norstedts engelsk-svenska ordbok – professionell: 138 000 ord och fraser, Stockholm: Norstedts 2010, s. 447. 

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/bKz9b5/44-sekunder-av-skrack-langs-drottninggatan
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granskas vidare innan dess innebörd i denna uppsats kan fastställas. I brist på tydlig och 

vedertagen och precis svensk översättning, kommer det engelska begreppet användas.   

 Gregory Simons diskuterar huruvida fake news ska ses som orsak eller symptom på ett 

större problem genom att undersöka dess roll i journalistik och media. Simons menar att fake 

news är ett manipulativt och förledande verktyg för opinionsbildning, vars syfte är att leda 

mottagarna i den riktning avsändaren önskar.27 Hunt Allcott och Matthew Gentzkow definierar 

fake news på ett liknande sätt. Enligt dem är fake news ”[…] news articles that are intentionally 

and verifiably false, and could mislead readers”.28 Vidare pekar Simons på att människor i allt 

större utsträckning söker åsiktsbaserade nyheter istället för objektiva vilket leder till att man 

klassificerar det en inte håller med om som fake news.29  

 Men fake news behöver inte endast handla om nyhetsartiklar. I en artikel för First Draft 

News, belyser Claire Wardle svårigheterna med begreppet och skriver att det närmast handlar 

om ett helt ekosystem av information.30 Hon påpekar att sociala plattformar utgör nya slags hot. 

Felaktig information kan delas av en person och nå nya personer som är mer benägna att tro på 

innehållet eftersom de förmodligen litar på den som delade. Vidare skriver Wardle att 

människors kritiska tänkande tycks minska vid starka känslor. Fake news kan definitivt väcka 

känslor, exempelvis i form av ilska eller belåtenhet inför sådant en anser förkastligt respektive 

bekräftar ens åsikt, menar Wardle. Med tanke på att människor tenderar att hålla sådana nyheter 

för sanna som stämmer med deras världsbild och åsikter, är det inte särskilt konstigt att starka 

känslor väcks när någon motsäger det, och att en därför tycker det är fake news.  

 Wardle sammanställer en lista som preciserar olika typer av vilseledande information 

och desinformation:   

 

1. Satir eller parodi: kan förleda även om det inte är avsikten, 

2. Falska kopplingar mellan rubrik och innehåll, 

3. Vilseledande innehåll: att använda information på ett sätt som framställer någon eller 

något ur ett färgat perspektiv, 

4.  Falsk kontext: autentiskt innehåll placerat i annat sammanhang,  

                                                 

27 Gregory Simons, “Fake News: As the Problem or a Symptom of a Deeper Problem?”, Obraz vol. 4, 2017:26, 

s. 33-44. 
28 Hunt Allcott & Matthew Gentzkow, Social Media and Fake News in the 2016 Election, Journal of Economic 

Perspectives vol. 31, 2017:2, s. 213. 
29 Simons, 2018, s. 37. 
30 Claire Wardle, “Fake news. It’s complicated”, First Draft 2017-02-16,  https://firstdraftnews.org/fake-news-

complicated/ [besökt 2018-04-23]. 

https://firstdraftnews.org/fake-news-complicated/
https://firstdraftnews.org/fake-news-complicated/
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5. Bedrägligt innehåll (imposter content): att efterlikna en trovärdig källa men med annat 

innehåll, 

6. Manipulerat innehåll: autentisk information är förvanskats för att bedra, 

7. Fabricerat innehåll: innehållet är osant och skapat för att bedra.31 

 

Alexander Thielen, Claes Wallenius och Aida Alvinius har kombinerat punkterna i Wardles 

lista, med möjliga syften bakom respektive innehåll. Därefter har de sammanställts till en matris 

som visar vilket innehåll som motsvarar vilket avsett syfte.32 Thielen et al. utgår från Allcott 

och Gentzkows definition av fake news. Matrisen visar därmed vilket slags innehåll som 

stämmer överens med vilket syfte med att sprida fake news och hur väl det korrelerar med 

Allcott och Gentzkows definition av fake news. I kolumnen längst till vänster återfinns möjliga 

syften med fake news och i raden högst upp står olika slags innehåll som kan klassas som fake 

news. 

 

Tabell 1. Matris över vilka innehåll som uppfyller vilka syften.33 

 

False 

Connection 

False 

Context 

Misleading 

Content 

Imposter 

Content 

Manipulated 

Content 

Fabricated 

Content 

To Parody  x  x x x 

To Provoke  

or Troll 
x x x x x x 

Electioneering x x x  x  

To Influence  

Politically 
 x x    

To 

Propagandize 
 x x x x x 

Fake News  x x x x x 

Journalism x x x    

 

                                                 

31 Wardle, 2017, listan är ursprungligen på engelska, rubrikerna är mina översättningar. Förklaringarna är dock 

baserade på hela artikeln. 
32 För vidare läsning, se Wardle 2017. 
33 Alexander Thielen, Claes Wallenius, & Aida Alvinius, “Leading effectively through weaponized lies”, 

Leading effectively: interpersonal perspectives, Daniel Watola & Dave Woycheshin (red.), (i tryck), Kingston, 

Canada: Canadian Defence Academy Press (hos uppsatsförfattaren). 
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Thielen et al. konkluderar att fake news handlar om att påverka genom att placera propaganda 

i humoristiska, satiriska kontexter.34 Det kan utläsas av att de syften vars innehåll stämmer bäst 

överens med ovan nämnda fake news-definition är att parodiera, att provocera eller ”trolla”35 

(to provoke or troll) samt att skapa propaganda, vilket framgår av tabellen. Vid händelserna i 

samband med terrorattentatet på Drottninggatan var knappast syftet med 

skottlossningsnyheterna att sprida propaganda och än mindre göra humor av det. Thielen et al. 

menar att uppgifterna om skottlossning ska ses som fake news, trots att de inte spriddes med 

avsikt att vilseleda eller förleda men trots allt föranledde.36 Föreliggande studie ansluter sig till 

detta antagande.  

 

2.3 ETHOS  

För att förstå människors benägenhet att lita på och sprida information, är det retoriska 

begreppet ethos användbart. Ethos är ett mångfacetterat begrepp som kan beskrivas på flera 

sätt. I stora drag handlar ethos om talarens karaktär, hens trovärdighet, kompetens och hur 

kvalificerad hen är att tala, och är en grund för hur talaren bedöms och hur effektivt hens 

budskap är.37 

 Aristoteles betraktas i många fall som en slags retorikens stamfader, eller åtminstone 

den som var först med att i någorlunda ordnad form beskriva centrala delar av retoriken.38 Hans 

beskrivning av ethos är därmed viktig. I boken Retoriken tilldelar Aristoteles ethos en position 

som ett av retorikens tre övertygelsemedel inom konsten tillsammans med pathos och logos. 

Aristoteles påpekar att ethos alltid bör åstadkommas inom talet, och inte genom förutfattade 

meningar som åhörarna har om talaren. Talarens karaktär är enligt Aristoteles troligen det 

mäktigaste övertalningsmedlet.39  

 Medan Aristoteles framhåller att ethos etableras genom talet i talsituationen, lägger 

Quintilianus – den för retoriken mycket betydelsefulle romaren – vikt vid talarens karaktär. Den 

senare skriver att ethos kräver ”[…] en rättskaffens och godhjärtad man”,40 och att detta, i 

samstämmighet med Aristoteles, manifesteras i talsituationen.41  

                                                 

34 Thielen, Wallenius & Alvinius, (i tryck), sidhänvisningar ej tillgängliga. 
35 Verbform av troll i bemärkelse internettroll. 
36 Thielen et al., (i tryck). 
37 Jens Elmelund Kjeldsen, Retorik idag – Introduktion till modern retorikteori, Lund: Studentlitteratur 2008, s. 

126; Janne Lindqvist Grinde, Klassisk retorik för vår tid, 2 uppl., Lund: Studentlitteratur 2016, s. 83–84. 
38 Lindqvist Grinde, 2016, s. 79.  
39 Aristoteles, Retoriken, (2. uppl.), Ödåkra: Retorikförlaget 2012, 1.2.4. 
40 Marcus Fabius Quintilianus, Den fulländade talaren, Värnamo: Fälth & Hässler 2002, 6.2.18, s. 73. 
41 Quintilianus, 2002, 6.2.8-19. 
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 I modern tid har ethosbegreppet utvecklats och nya perspektiv har tillkommit. För 

Aristoteles är ethos något talaren ska förmedla genom innehållet i talet medan begreppet 

numera diskuteras även utifrån sociala perspektiv. Den franska sociologen Pierre Bourdieu 

menar att ordens och talets kraft inte består i den självbild talaren försöker förmedla, utan i hens 

sociala position och kapital.42 Bourdieu framhåller att talarens auktoritet endast gäller så länge 

åhörarna accepterar hens auktoritet och håller den för legitim: ”the symbolic efficacy of words 

is exercised only in so far as the person subjected to it recognizes the person who exercises it 

as authorized to do so […]”.43 Till skillnad från Aristoteles, placerar Bourdieu här ethos utanför 

den talande individen och menar att hens ethos konstrueras av och accepteras genom publiken.  

 Ruth Amossy tar ethosdefinitionerna vidare och ser ethos i ljuset av stereotypisering 

och föruppfattningar hos publiken.44 Via gemensamma föreställningar om världen, värderingar 

och sådant som hålls för sant, skapar både talare och åhörare en bild av varandra. Medan 

publiken skapar uppfattningar om talaren, vilket utgör hens ”för-ethos” (prior ethos), bildar 

talaren sig en uppfattning om publiken att förhålla sig till och konstruera sitt ethos utifrån.45 

Amossy menar att genom att relatera åhörarna till en kategori, skapar talaren en stereotyp bild 

av gruppen och reglerar sitt ethos på ett sådant sätt hen tror kommer vara gynnsamt inför den 

givna publiken. Vidare uttrycker talaren sitt ethos både genom verbal kommunikation och 

genom sitt uppträdande.46  

 Amossys ”för-ethos” kan jämföras med det retorikprofessorn Brigitte Mral kallar 

primärt ethos, det vill säga ”[…] den karaktär och trovärdighet som en person tillskrivs utanför 

och innan själva kommunikationssituationen […]”.47 I talsituationen uppstår sekundärt ethos, 

det vill säga den etablering av ethos som talaren framställer via sina ord, uttryck och 

kroppsspråk. Mral påpekar att talarens primära ethos är en förutsättning för att hens sekundära 

ethos ska vara betydelsefullt. Samtidigt kan ethosetableringen i talsituationen vara ett sätt att 

lyfta ett svagt primärt ethos, skriver Mral vidare. Mral menar att det är viktigt att vidareutveckla 

synen på ethos som något mer än det som skapas mellan talare och åhörare i talsituationen, 

                                                 

42 Pierre Bourdieu, Language and Symbolic Power, Cambridge Mass.: Harvard University Press, 1991.  
43 Bourdieu, 1991, s. 116. 
44 Ruth Amossy. “Ethos at the Crossroads of Disciplines: Rhetoric, Pragmatics, Sociology”, Poetics Today vol. 

22, 2001:1, s. 1-23. 
45 Amossy, 2001, s. 7.  
46 Amossy 2001, s. 8. 
47 Brigitte Mral, ”Motståndets retorik: om kvinnors argumentativa strategier”, Rhetorica Scandinavica 2003:27, 

s. 38. 
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eftersom en sådan uppfattning bortser från att människor tilldelas olika status och positioner i 

samhället vilket påverkar deras ethos.48  

 I denna uppsats kommer ethos benämnas som primärt och sekundärt ethos. Med primärt 

ethos avses Mral och Amossys beskrivningar av den karaktär, trovärdighet och de egenskaper 

avsändaren av ett budskap (här medier) tillskrivs innan kommunikationssituationen. Sekundärt 

ethos kommer syfta på hur medierna medvetet eller omedvetet etablerar och försöker öka 

förtroendet för dem.  

 

2.4 VIVIDNESS 

Vividness är en utveckling av det retoriska begreppet ”presence” som handlar om att skapa 

närvaro av den tes en talare driver. Det är ett sätt att förklara hur visuella intryck fungerar som 

övertalningsmedel, vilket är högst intressant för att analysera de nyhetsrapporteringar som 

ligger för grund till kommande analys. 

 Charles A. Hill kombinerar ett psykologiskt och retorikvetenskapligt perspektiv för att 

resonera kring hur, och varför visuella intryck fungerar som övertalningsmedel. Vad ligger 

bakom det inflytande visuella ting har på attityder, trosuppfattningar, åsikter och handlingar? 

frågar han sig. Hill fokuserar främst på ”representativa bilder”, sådant som är menat att återge 

en igenkännbar person, ett objekt eller en händelse, men argumenterar för att språket i sig kan 

skapa mentala bilder som fungerar som lika starka retoriska medel som foton.49 

 Om talaren lyckas väl med att framkalla mentala bilder hos mottagaren kan hen 

övertyga mottagaren genom att skapa så stark närvaro att det utestänger tvivel och motargument 

mot tesen. Enligt Hill är det mest effektivt att åstadkomma närvaro genom visuella hjälpmedel 

som till exempel ett foto.50 Men Hill menar att det vore förenklat att säga att endast fysiska 

bilder fungerar som närvaroskapare; vividness genererar mentala bilder hos mottagaren som når 

samma retoriska effekt för övertygelse.51 Vividness skulle på svenska möjligtvis kunna 

översättas till ”livfullhet”, åtminstone i kontexten av ”livfull” information (vivid information). 

Det engelska begreppet kommer att användas för att beskriva vividness som övertalningsmedel, 

medan specifika indikatorer på vividness benämns på svenska som ”livfull information” eller 

”livfulla element”. Livfull information kan vara målande språk, personliga narrativ, bilder eller 

                                                 

48 Mral, 2003, s. 38. 
49 Charles A. Hill, “The Psychology of Rhetorical Images”, Defining Visual Rhetorics, Charles A. Hill & 

Marguerite Helmers (red.), Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum 2004, s. 25-40. 
50 Hill, 2004, s. 28-30. 
51 Hill, 2004, s. 30-31. 
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förstahandsupplevelser som leder till emotionella reaktioner och därmed blir övertygande.52 

Visuella intryck, fysiska eller mentala, leder alltså mottagaren till övertygelse.  

  Processen att genom språk skapa mentala bilder och därmed emotionella reaktioner och 

vidare skapa ett förlopp hos mottagaren som kan omförhandla hens attityd och värderingar 

baserade på dessa mentala bilder, är vividness.53 För att förstå vividness övertygande kraft tittar 

Hill på två olika typer av kognitiva processer: systematiska och heuristiska processer. Kort sagt 

innebär den förra strategin analyserande och övervägande av argument medan den senare 

beslutar om argumentet kan hållas för sant utifrån tumregler eller intuition.54 Vanligtvis 

används heuristiska strategier för att dessa är snabbare:  

 

In short, because our minds prefer to take the fastest and easiest route to making a decision, and because 

images or imagistic texts offer shortcuts toward the endpoint of making a decision, then images (or, to a 

lesser extent, imagistic, concrete language) will prompt the viewer to make a relatively quick decision, 

largely ignoring the more analytical, abstract information available in verbal form.55 

 

Det innebär att visuella uttryck snabbare leder mottagaren till beslut, vilket Maria Dahlin 

kommenterar ”[…] är viktigt vid etablerandet av en hotbild: ju konkretare bild desto snabbare 

perception och därmed starkare känsla av närvaro”.56 Vividness i kontexten spridandet av 

uppgifter om skottlossning i samband med terrorattentatet på Drottninggatan, kan också ses i 

ljuset av heuristiska processer och emotioner. Hill skriver att närheten eller känslan av närhet 

genom visuella verktyg påverkar hur vi uppfattar fara:  

 

When we hear or read a description of a far-away danger (far away in either location or time or both), 

then we have the luxury of taking our time in deciding whether or how to act. But when we are exposed 

to visual information, our body reacts much as it would if the danger represented in the image were 

actually present.57 

 

Med andra ord kan känslan som kommer från upplevelsen av närhet till faran genom vividness 

få oss att reagera likadant som om faran befann sig alldeles intill.  

                                                 

52 Hill, 2004, s. 31-32. 
53 Hill, 2004, s. 31. 
54 Hill, 2004, s. 32-33. 
55 Hill, 2004, s. 33. 
56 Maria Dahlin, Tal om terror: säkerhetspolitisk retorik i Sverige och Ryssland hösten 2001, (diss.) Umeå: 

Umeå Universitet 2008, s. 55, http://umu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A142327&dswid=6149.  
57 Hill, 2004, s. 34. 

http://umu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A142327&dswid=6149
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 Vidare påvisar Hill vikten av att förstå kopplingen mellan visuella uttryck och känslor. 

Han exemplifierar att synen av ett farligt objekt skapar känslan rädsla, vilket är en evolutionär 

överlevnadsmekanism. Däremot, framhåller Hill, kan uppfattningen om vad som är farligt 

variera mellan kulturer och individer.58 Visuella intryck leder till känslor och känslor övertygar. 

Slutligen konstaterar Hill att argument som ingjuter starka känslor hos mottagaren tenderar att 

vara mer övertygande och känslor har, som konstaterat, kopplingar till information som tas in 

visuellt.  

 Kommunikation som innehåller livfulla element skapar alltså mentala bilder hos 

mottagaren som leder till övertygelse. Det innebär att inslag av vividness skulle kunna påverka 

hur ett budskap tas in. Om livfull information leder till mentala bilder, är det troligt att text med 

livfulla element läses som att de vore bilder. Tillsammans med tidspress och osäkerhet som 

karaktäriserar kriser och människors tendens att tolka signaler som tecken på fara vid kris, är 

det sannolikt att mottagaren ser budskapet snarare än att läsa det. Detta synsätt utgör en central 

grund för studiens analys. 

 

2.5 TIDIGARE FORSKNING 

Eftersom terrorattentatet på Drottninggatan inträffade så pass nyligen, blott ett år sedan då detta 

skrivs, har mycket lite forskning om den hunnit publiceras ännu. Däremot finns en hel del 

forskning om fake news, samt om medier och kriser. Det utgör ett intressant underlag för 

föreliggande uppsats då sådana aspekter ligger till grund för analysen.  

 Hunt Allcott och Matthew Gentzkow skriver om fake news i sociala medier i samband 

med 2016 års presidentvalskampanj i USA och dess reella påverkan på valet. De undersöker 

detta dels genom en granskning av publicerad forskning på området samt en kvantitativ 

undersökning för att kartlägga fake news opinionsbildande makt. Med fake news menar Allcott 

och Gentzkow nyhetsartiklar vars syfte är att förleda.59 Genom uppkomsten av nya plattformar 

för informationsspridning, som sociala medier, kan vem som helst kan publicera vad som helst. 

Inför presidentvalet tog många amerikaner del av nyheter genom sociala medier. Där spreds 

fake news i störst utsträckning och gynnade oftare Donald Trump före Hillary Clinton, enligt 

Allcott och Gentzkow. Det har lett till en debatt om att presidentvalet kunde ha fått en annan 

utgång om det inte vore för fake news.60  

                                                 

58 Hill, 2004, s. 34. 
59 Allcott & Gentzkow, 2017, s. 213. 
60 Allcott & Gentzkow, 2017, s. 212. 
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 Allcott och Gentzkow anger fyra huvudsakliga anledningar till framväxten av fake 

news: det är numera enkelt för vem som helst att skapa och finansiera en hemsida och plattform 

och således publicera vad en vill; sociala medier-användandet ökar och sociala medier är 

utmärkta platser för att sprida fake news; förtroendet för traditionella medier minskar (i USA, 

min anm.); polarisering mellan olika politiska sidor blir allt större vilket ökar benägenheten att 

tro på nyheter som framställer den andra sidan i dålig dager.61 Allcott och Gentzkow menar att 

fake news konstrueras antingen för att generera trafik till en webbplats och därigenom tjäna 

pengar, eller av ideologiska skäl. Liksom Simons och Wardle, som presenterats i avsnittet för 

teoretiskt och begreppsligt ramverk, menar Allcott och Gentzkow att det finns en tendens hos 

människor att tro på det som bekräftar deras tidigare uppfattning, vilket kan tänkas försvåra för 

dem att nås av neutral information.62  

 Enligt den kvantitativa undersökningen Allcott och Gentzkow genomfört, hade fake 

news i sociala medier ingen avgörande betydelse för utgången på presidentvalet. Den möjliga 

påverkan de skulle ha haft är mycket mindre än Trumps vinstmarginal.63 

 Attentatet på Drottninggatan berörs i en studie, tillika bokkapitel, av Alexander Thielen, 

Claes Wallenius och Aida Alvinius. De kartlägger nyhetsrapporteringen runt händelsen på 

Drottninggatan för att se hur den framställdes i media. Därtill diskuterar de konsekvenserna av 

fake news och vilka utmaningar de ställer krishanteringsaktörer inför.64 Thielen, Wallenius och 

Alvinius lägger fokus vid att uppgifterna om skottlossning fick konsekvenser som påverkade 

krishanteringen. Efter kartläggning av 412 nyhetsartiklar från den 7e april, fann de att 77 av 

dessa nämner skottlossning. Nyhetsrapporteringen och spridningen av fake news påverkade 

krishanteringen och framför allt polisens resursallokering. När många personer hade larmat om 

skottlossning var polisen tvungna att skicka dit patruller för att kontrollera området.65 Thielen 

et al. förklarar förekomsten av fake news ur ett psykologiskt, sociologiskt och medialt 

perspektiv och diskuterar dessa i förhållande till händelsen på Drottninggatan.  

 Ur ett psykologiskt perspektiv finns evolutionära aspekter till fake news. Människor 

tenderar att fel- och övertolka signaler vid hög påfrestning så att en bildörr som stängs kan 

uppfattas som skottlossning. Det är ett sätt att undvika fara och skydda sig själv. Tillsammans 

med att osäkerhet präglar krisen, söker människor information om situationen. Thielen et al. 

argumenterar att krisens natur och tiden det tar för myndigheter och andra aktörer att gå ut med 

                                                 

61 Allcott & Gentzkow, 2017, s. 214–217. 
62 Allcott & Gentzkow, 2017, s. 218–219. 
63 Allcott & Gentzkow, 2017, s. 232. 
64 Thielen et al., (i tryck). 
65 Thielen et al., (i tryck). 
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information om händelsen, är en gynnsam grogrund för ryktesspridning, vilket blev verklighet 

vid händelsen på Drottninggatan.66 

 Ett sociologiskt och samhälleligt perspektiv kan också förklara spridning av rykten och 

fake news. Vi lever i ett samhälle som hela tiden är på väg, som är under konstant förändring 

och teknologi möjliggör helt andra resurser att nå ut med information. Snabbhet värdesätts och 

den som är snabbast äger tolkningen, skriver Thielen et al., samtidigt som sociala medier skapar 

plattformar för gemene person att nå ut med sin tolkning. Vid en terrorhändelse hamnar 

krishanterare och myndigheter mitt i det här vilket ställer dem inför stora utmaningar. Polisen 

tvingades skicka resurser för att undersöka platserna där skottlossning befarades. De osanna 

uppgifterna resulterade också i att beslut behövde tas på svag grund vilket kan få stora 

konsekvenser.67 

 I krissituationer finns spänningsförhållanden mellan medias roll och uppgift och 

krishanterare; media ska informera allmänheten skyndsamt samtidigt som polis kan ha 

anledning att inte ge uppgifter eftersom de ingår i en pågående utredning. Detta kan leda till att 

medier vänder sig till vittnesuppgifter som kan vara både osäkra och framförallt obekräftade.68  

 En liknande situation uppstod vid norska mediers rapportering av Utøya-händelserna 

2011. I en studie av Maria Konow-Lund och Eva-Karin Olsson intervjuades norska journalister 

hos Tv2 och Norges största webbsida för nyheter VG Nett efter attacken för att undersöka hur 

journalistiska normer och värderingar utmanades av sociala medier-användningen vid 

attentatet.69 De fann tre stadier i rapporteringen. Initialt höll de båda medierna sig till sina 

vanliga plattformar och försökte att snabbt få ut korrekt information till allmänheten. Precis 

som Thielen et al. skriver, var det en utmaning att få fram bekräftade uppgifter och att hinna 

granska källor medan rykten spreds på sociala medier. Det stora trycket på att snabbt få ut 

information och ryktesspridningen ledde till att journalisterna kände sig tvungna att använda 

sina sociala plattformar, vilket ytterligare försvårade möjligheten att kontrollera källor. 

Följaktligen hänvisade journalisterna till sociala medier för att hinna rapportera. I det tredje och 

sista steget lyckades mediehusen kombinera traditionella och sociala medier genom att 

inkludera allmänhetens perspektiv i sin rapportering. Konow-Lund och Olsson noterar att 

                                                 

66 Thielen et al., (i tryck). 
67 Thielen et al., (i tryck). 
68 Thielen et al., (i tryck). 
69 Maria Konow-Lund & Eva-Karin Olsson, ”Social Media’s Challenge to Journalistic Norms and Values during 

a Terror Attack”, Digital Journalism vol. 5, 2017:9, s. 1192-1204. 
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journalistik vid krissituationer inte sällan inkluderar sådana perspektiv, vilket annars är 

ovanligt.70 

 

3. METOD OCH MATERIAL 

 

3.1 METOD  

Denna uppsats tar metodologiskt avstamp i visuell retorisk analys med teoretisk grund i de 

definitioner av kris, ethos, fake news och vividness som angetts ovan. Visuell analys svarar mot 

behovet av att granska fake news som mentala bilder utifrån vividness. Metoden är även 

passande då det tidigare konstaterats att vividness och krisens karaktär kan innebära att texter 

”läses” som bilder, det vill säga att de snarare ses.  

 Då studiens syfte är att undersöka fake news persuasiva funktion, passar visuell retorisk 

analys så som retorikforskarna Brigitte Mral, Marie Gelang och Emelie Bröms beskriver 

metoden: ”[r]etorikanalys kan intressera sig för förståelsen av alla slags visuella budskap och 

tecken, men skiljer sig från andra discipliner genom sitt fokus på den persuasiva nivån i ett 

budskap”.71 Mral et al. påpekar värdet i att göra en retorisk analys av visuella budskap då 

mycket påverkan sker just via bilder och således kan analyseras retoriskt.72 Den visuella 

retoriken och dess analys fokuserar dock främst på fysiska bilder vilket kräver viss 

rekonstruktion och teoretisk utveckling av metoden för att kunna användas vid den analys av 

mentala bilder som här är avsikten att genomföra.  

 Analysen följer en abduktiv forskningsstrategi. Mats Alvesson och Kaj Sköldberg 

menar att teoretiska antaganden ska fungera som utgångspunkt och inspiration för att finna 

mönster i empirin och därigenom generera förståelse.73 Alvesson och Sköldberg betonar att 

abduktion är rörlig och pågående process ”[…] mellan (tidigare) teori och empiri, varvid båda 

successivt omtolkas i skenet av varandra”.74 I föreliggande uppsats tar analysen avstamp i 

teoretiska antaganden om ethos, kris och vividness och prövas mot materialet med öppenhet för 

att göra omtolkningar när empirin uppvisar nya perspektiv.  

                                                 

70 Konow-Lund & Olsson, 2017, s. 1196–1200.  
71 Brigitte Mral, Marie Gelang & Emelie Bröms, Kritisk retorikanalys: text, bild, actio, Ödåkra: Retorikförlaget 

2016, s. 98. 
72 Mral, Gelang & Bröms, 2016, s. 83. 
73 Mats Alvesson & Kaj Sköldberg, Tolkning och reflektion: vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod, 3 uppl., 

Lund: Studentlitteratur 2017, s. 14. 
74 Alvesson & Sköldberg, 2017, s. 14. 
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3.1.1 VISUELL RETORISK ANALYS 

Mral, Gelang och Bröms framhåller, liksom Hill, att visuella inslag i retorisk kommunikation 

inte behöver begränsas till fysiska objekt utan också handlar om att skapa mentala bilder. Detta 

exemplifierar de genom den klassiska retorikens actio, det vill säga det visuella framförandet, 

agerandet. Dels kan talaren bruka fysiska medel för visuell gestaltning, så som kroppsspråk och 

fysiska ting som bevismedel, men också sådant som kan påvisa talarens ethos för att förstärka 

argumentationen; dels kan talaren använda sig av språkliga visuella medel, som metaforer, 

ordval eller andra former av utsmyckning, elocutio. Därvid betonar Mral et al. att det är minst 

lika effektivt att skapa mentala bilder hos mottagaren, författarna menar att de är starka 

övertalningsmedel och kan stödja minnet bättre än ord.75  

 Visuella budskap har alltid en funktion, ibland en argumentativ sådan. Till exempel kan 

bilder uppmana till handling, varför de är att betrakta som argument. Visuella argument är 

enthymem, förenklat beskrivet logiska slutledningar där en premiss tas för given och skrivs 

därför inte ut. Det innebär att delade premisser, värderingar och uppfattningar mellan sändare 

och mottagare är nödvändiga för att argumenten ska fungera.76  Enthymem tvingar mottagaren 

att själv fylla i vad som saknas för att nå slutsatsen, vilket Aristoteles menar är avgörande för 

argumentformens effektivitet.77 Mral et al. påpekar att denna process skapar delaktighet och 

således djupare övertygelse.78  

 Mral, Gelang och Bröms betonar att syftet med visuell retorisk analys är att den erbjuder 

verktyg för att finna och förstå persuasiva effekter av ett budskap.79 Den bör ta sin utgångspunkt 

i kontexten för bilden – här nyheter – nämligen genre, sändare, publik och retorisk situation. 

Visuell retorisk analys av bilder görs i tre steg: bildens natur, bildens funktion och värdering av 

bilden, det vill säga från beskrivning till kritisk granskning och analys.80 Eftersom analysen i 

föreliggande studie berör mentala bilder och texter som visuella intryck, har vissa modifieringar 

gjorts för att anpassa metoden till materialet. På grund av dessa nödvändiga justeringar 

presenteras tillvägagångssättet för på ett övergripande sätt, för att sedan beskrivas mer specifikt 

utifrån den aktuella studien.  

 Det första steget, bildens natur, beskriver och förklarar i viss mån analysobjektet. 

Initialt granskas bilden utifrån vad som går att se med blotta ögat. För att det ska fungera med 

                                                 

75 Mral et al., 2016, s. 82–84. 
76 Mral et al., 2016, s. 87–88. 
77 Aristoteles, 2012, 1.1.11; 1.2.7–11. 
78 Mral et al., 2016, s. 89. 
79 Mral et al., 2016, s. 98–99. 
80 Mral et al., 2016, s. 103. 
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det aktuella analysmaterialet har vissa delar i den manifesta nivån som Mral, Gelang och Bröms 

föreslår bortsetts från, som till exempel bildens komponering, design, ljus och narrativ. Andra 

frågor rörande exempelvis vilken information och detaljer som framhävs samt den visuella 

textens komposition, är mer intressanta. Mral et al. påpekar att det inte är nödvändigt att i 

analysredovisningen redogöra för alla intryck och reflektioner som uppkommer på den 

manifesta nivån, utan främst är till för att tillgodogöra sig för bildens karaktär.81 Därefter är det 

bildens latenta variabler som utgör fokus. Här granskas bland annat bildens argumentation, 

vilka värderingar som uttrycks och vilka känslor den uppmanar till.82 

 Steg två, bildens funktion, undersöks på tre nivåer som fokuserar på skaparen av 

budskapet, det valda mediet i sig och tittaren/läsaren. Analysen berör vem avsändaren är och 

vad hen vill förmedla; begränsningar, fördelar och effekter av valt medium samt vem den 

avsedda mottagaren är, vad som kan sägas om den/dem och vilka intryck som skapas hos dem.83  

 Det avslutande steget, värdering av bilden, sammanställer analysen av det visuella 

objektet och kan svara på hur väl analysobjektet fyller sin funktion med avseende på persuasiva 

konsekvenser. Mral, Gelang och Bröms påpekar att värderingen till stor del handlar om 

källkritik – att granska objektets trovärdighet, sannolikhet och om innehållet är vinklat. En 

annan viktig fråga är huruvida innehållet är anpassat till rådande samhälleliga normer och 

värderingar, och därmed hur väl det fungerar för att uppfattas som giltigt av mottagarna.84 

 Vid analys av det utvalda materialet har Mral, Gelang och Bröms tillvägagångssätt för 

visuell retorisk analys använts som utgångspunkt och inspiration tillsammans med de teoretiska 

perspektiv som presenterats. Dessa tycks stämma mycket väl överens med varandra. Liksom 

att bilder alltid har en funktion och kan betraktas som argument, har vividness en övertygande 

funktion genom sin koppling mellan visuella intryck och känslor. Därtill är livfull information 

kulturellt bunden, såsom visuella budskap enligt Mral et al. är beroende av delade 

uppfattningar. Visuell analys kan också kopplas till ethos då Amossys ”för-ethos” och Mrals 

”primärt ethos” bygger på att det hos en eller flera parter i talsituationen, finns en inre bild av 

hur talaren (och för Amossy publiken) är eller vilka egenskaper hen tillskrivs. Analysen utgår 

från dessa kriterier. 

 

                                                 

81 Mral et al., 2016, s. 105. 
82 För fullständig lista över analysfrågor på manifest och latent nivå, se Mral et al., 2016, s. 104–105.  
83 Mral et al., 2016, s. 106–107. 
84 Mral et al., 2016, s. 107–108. 
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3.2 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

Initialt gjordes en beskrivning av kontexten i vilken uppgifterna om skottlossning lästes. Mral, 

Gelang och Bröms föreslår en kontextbeskrivning utifrån (retorisk) genre, sändare, publik och 

retorisk situation. Deras tillvägagångssätt var utgångspunkten som rekonstruerades till att ta 

hänsyn till tidigare rapportering, sändare, mottagare, tillgänglig kunskap/information och 

okunskap. 

 Därefter granskades de respektive utdragen utifrån de utvalda teoretiska perspektiven 

för att upptäcka indikatorer på exempelvis vividness och ethos. Sådant som framkom i detta 

steg var till exempel ordet ”skottlossning” som indikator på vividness, källor som hänvisades 

till, som Polisen, påvisade ethos. Indikatorerna analyserades sedan över de teoretiska 

perspektivens gränser för att upptäcka eventuella varianter som uppstod när flera perspektiv 

kombinerades. Till exempel kombinationen av vividness och kris kunde skapa förståelse för att 

texterna mottogs som bilder. Det är ett tecken på den abduktiva strategi som följdes; analysen 

rörde sig hela tiden mellan teori och empiri med öppenhet för ny kunskap.    

 

3.3 MATERIAL  

Det utvalda materialet består av nyhetsrapportering från, i det närmsta, den första 1,5 timmen 

efter att attentatet inträffat, det vill säga mellan klockan 14:59 och klockan 16:36. Dessa 

klockslag avser den första rapporten från det inträffade till och med att polisen dementerade 

skottlossning.85 Att ta del av nyhetsrapportering inom detta tidsspann möjliggör kontextuell 

förståelse av den mängd information som fyllde svenska nyhetsflöden. Däremot är inte 

ambitionen att analysera alla nyheter eftersom det skulle utgöra ett alldeles för stort urval för 

att behandlas i en studie av aktuellt omfång.  

 Urvalet har fokuserats till notiser och rubriker som berör skottlossning, av vilka de 

tidigast spårbara källorna valts ut, och de som tillför nya perspektiv. SvT Nyheters livechatt som 

uppger att vittnesuppgifter om skottlossning nått dem var först med att nämna skottlossning 

vilket gör inslaget intressant att analysera.86 DN:s rapportering om skottlossning på 

Fridhemsplan var nästkommande spårbara uppdatering om skottlossning som tillför ny 

information.87 DN:s vidare uppgift om att polisen bekräftade uppgifter om skottlossning utgör 

nästa analysobjekt då det markerar den första hänvisningen till Polisen och således har 

                                                 

85 Ovander, 2017; Wicklén, 2017. 
86 Wicklén, 2017. 
87 Ahlström, Cederskog, Lindqvist & Fahl, 2017.  
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intressanta ethosinslag.88 Expressens twitter-status om att polisen bekräftar skottlossning är 

analysens sista objekt.89 I denna finns nya element av fake news som är intressanta att analysera. 

Dessa fyra nyheter utgör analysmaterialet. 

 Utöver nämnda nyheter förekom naturligtvis en mängd andra rapporteringar om 

skottlossning. De flesta av dessa hänvisar dock till någon av de nämnda och tillför därför inget 

nytt, till exempel TT: ”Enligt Expressen bekräftar polisen att det har varit skottlossning vid 

Fridhemsplan.”.90 Enstaka rapporter förekommer där nya platser för påstådd skottlossning 

uppges, till exempel DN: ”Uppgifter om skottlossning på Hötorget i Stockholm”.91 Denna 

berikar inte analysen då endast platsen är förändrad. Dessa avgränsningar till trots är det härmed 

inte sagt att inget annat material hade kunnat vara intressant. Urvalet anses dock vara 

representativt och tillräckligt för att kunna besvara studiens frågeställningar och uppfylla dess 

syfte. 

 Ett problem som uppstått vid inhämtning av material är att mer omfattande 

nyhetsmaterial som artiklar inte längre finns kvar i sin ursprungliga form utan har redigerats 

allteftersom ny kunskap har framkommit. De artiklar som länkas eller hänvisas till i exempelvis 

”flashnotiser” saknar numera innehåll med påståenden om skottlossning, vissa artiklar har 

istället en fotnot som säger att de uppgifter som cirkulerat har dementerats. Det innebär att 

materialet begränsats till sparade versioner av ”flash-notiser”, Twitter-statusar och 

nyhetsrubriker. Aftonbladet och DN har gjort digitala sammanställningar av nyhetsflödet som 

har varit till mycket stor hjälp för att hitta ursprungskällorna genom att de dokumenterar 

skärmavbilder (Aftonbladet) eller har skapat en tidslinje med nyhetsrubriker från olika 

klockslag som sedan kunnat hittas genom en enkel internetsökning.92 

 Uppgifter som spreds på sociala medier kommer inte att granskas i denna studie då det 

inte går att spåra enskilda personers flöden. 

 

                                                 

88 Ahlström et al., 2017. 
89 Expressen, Twitter, 2017-04-07, 16:33, https://twitter.com/Expressen/status/850355831812042753 [besökt 

2018-05-07]. 
90 Ahlström et al., 2017. 
91 Ahlström et al., 2017. 
92 Ahlström et al., 2017; Ovander, 2017. 

https://twitter.com/Expressen/status/850355831812042753
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4. ANALYS 

4.1 KONTEXT 

Visuell retorisk analys bör inledas med en kontextualisering och i detta sammanhang är den 

viktigaste kontextuella faktorn pågående terrordåd.93 Den första spårbara uppgiften om 

skottlossning kom från SvT Nyheter klockan 15:17, det vill säga 18 minuter efter den allra första 

rapporten om det inträffade dådet.94 

 En undersökning av Novus på uppdrag av SvT visar att 77% av de tillfrågade nåddes av 

information om terrordådet inom en timme efter att det inträffat.95 Det betyder att nyheter om 

skottlossning måste sättas i kontexten att information om terrordådet redan nått större delen av 

mottagarna, och att uppgifterna därmed lästes i ljuset av ett pågående terrordåd och 

sammankopplades därför med händelsen. Även om avståndet är kort mellan att dådet först 

rapporterades och den första uppgiften om skottlossning, hann en stor mängd information nå 

allmänheten. Det innebär att när SvT Nyheter skrev att de fått vittnesuppgifter om skottlossning, 

fanns både text och bild tillgänglig sedan tidigare. Idag, ungefär ett år efter att attentatet 

inträffade, är det inte möjligt att spåra informationsspridning mellan privatpersoner, men de 

flesta med koppling till Stockholm kan nog ansluta sig till att oräkneliga meddelanden, samtal 

och information florerade mellan privatpersoner. Alla var oroliga för sina anhöriga, alla ville 

försäkra sig om att deras nära och kära inte befann sig i närheten av det inträffade dådet eller 

där skjutning eventuellt hade ägt rum. Denna aspekt är central för kontexten uppgifterna om 

skottlossning spreds och delades i. Utöver rapportering från traditionella media, tog många del 

av rykten och uppgifter privat. Det innebär att personer troligtvis mottog stora mängder 

information som berörde skottlossning, och från flera håll. Detta påverkade sannolikt också hur 

mottagarna förhöll sig till budskapen.    

 Avsändare till de olika uppgifterna är blandade. Dels stora medier som SvT, DN, 

Svenska Dagbladet (SvD), Aftonbladet och Expressen och dels källor på sociala medier. En 

undersökning av Novus på uppdrag av SvT visar att 34 % av de tillfrågade svarade att digitala 

plattformar var den största kanalen de fick sin första information ifrån. Aftonbladets webbsida 

och/eller app var allra störst (12%) och SvT:s motsvarande plattformar på tredje plats (3%).96 

                                                 

93 Mral et al., 2016, s. 100. 
94 Wicklén, 2017; Ovander, 2017. 
95 Novus, ”Publikens nyhetskonsumtion 7/4 2017: publikundersökning i direkt samband efter terrorattentatet i 

Stockholm 7/4 2017” [2017], https://www.svt.se/svt-bloggen/media/filer_public/a9/fd/a9fdd26f-b7e7-43a8-

93d3-d900dc207961/publikensnyhetskonsumtion-terrordadetistockholm1.pdf, s. 4 [besökt 2018-05-07]. 
96 Novus, [2017], s. 9. 

https://www.svt.se/svt-bloggen/media/filer_public/a9/fd/a9fdd26f-b7e7-43a8-93d3-d900dc207961/publikensnyhetskonsumtion-terrordadetistockholm1.pdf
https://www.svt.se/svt-bloggen/media/filer_public/a9/fd/a9fdd26f-b7e7-43a8-93d3-d900dc207961/publikensnyhetskonsumtion-terrordadetistockholm1.pdf
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Största förstakälla totalt var dock Sveriges Radio (SR), som 19% av de tillfrågade angav som 

första källa till information.97 44% av de som först fick kunskap om dådet online, fick det via 

push-notis.98 För vidare information om det inträffade, vände sig flest av de svarande till SvT:s 

olika plattformar (webbsida, app, SvT Play och tv-kanal). SvT visade sig också ha överlägset 

högst förtroende (37%) bland olika nyhetsmedier. Motsvarande siffror för Aftonbladet och 

Expressen är 4,8 % respektive 1,6 %. DN fanns inte som svarsalternativ.  

 

Figur 1. Förtroende för nyhetskällor avseende rapporteringen om attacken på Drottninggatan. 

Skärmavbild.99 

 

Mottagare av nyheterna om skottlossning får anses vara allmänheten i Sverige. Nyheterna är 

skrivna på svenska och behandlar sådant som kan vara betydelsefullt för direkt och indirekt 

drabbade av dådet.  

 Andra viktiga kontextuella omständigheter är tillgänglig information, kunskap och 

okunskap. Kris karaktäriseras av hot, tidspress och osäkerhet, vilket är centralt för 

sammanhanget.100 Även om rapporteringen om terrordådet snabbt nådde allmänheten, var det 

mycket som var oklart. Vad hade egentligen hänt? Fanns gärningspersonen kvar på platsen? 

Fanns det flera inblandade gärningspersoner som kunde attackera någon annanstans? En 

                                                 

97 Novus [2017], s. 18.  
98 Novus, [2017], s. 13. 
99 Novus, [2017], s. 24.  
100 Boin et al., 2005, s. 2–4.  
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pågående utredning av potentiell terrorattack påverkar möjligheterna för Polis att gå ut med all 

information, och kan leda till att media vänder sig till andra källor vilket äventyrar 

trovärdigheten. Dessa faktorer öppnar för spekulationer och rykten, vilket Thielen, Wallenius 

och Alvinius konstaterar är en gynnsam grogrund för fake news att etableras i och kanske en 

orsak till att uppgifter om skottlossning spreds.101 

 Krisens omständigheter innebär också att det är högst sannolikt att rapporter om 

skottlossning lästes hastigt och framför allt sågs som om de vore bilder. Inom krisforskning 

talas ofta om ”bad is stronger than good” vilket syftar på att negativa intryck påverkar 

människor kraftigare än positiva.102 Det har evolutionära förklaringar. Att missa chanser för att 

nå eventuella positiva effekter innebär inte mer än besvikelse medan underlåtelse att se upp för 

faror riskerar liv och hälsa.103 När vi tar del av nyheter som skottlossning och dessutom i en 

kontext av ett pågående terrordåd är det mycket troligt att vi är mer uppmärksamma på det 

negativa och farliga än att vara källkritiska.  

 Sammanfattningsvis kan kontexten i vilken uppgifter om skottlossning spreds sägas 

vara en situation som präglades av stor osäkerhet samtidigt som det potentiellt fanns 

kvarvarande hot mot allmänheten, som också är den huvudsakliga mottagaren. Allmänheten 

hämtade kunskap huvudsakligen från digitala källor och i många fall, särskilt bland unga, från 

push-notiser. Nyheterna mottogs troligtvis som bilder.  

 

4.2 SVT OCH DAGENS NYHETER RAPPORTERAR OM SKOTTLOSSNING 

Klockan 15:17 skrev SvT Nyheter i sin livechatt: ”Vi har också fått vittnesuppgifter om 

skottlossning i korsningen Kungsgatan/Drottninggatan”. Det är den tidigast spårbara 

nyhetsuppdateringen som nämner skottlossning.  

 

Figur 2. Skärmavbild från SvT Nyheters livechatt.104 

 

                                                 

101 Thielen et al., (i tryck). 
102 Roy F. Baumeister, Ellen Bratslavsky, Catrin Finkenauer & Kathleen D. Vohs, ”Bad is stronger than good”, 

Review of General Psychology vol. 5, 2001:4, s. 323-370. 
103 Baumeister, Bratslavsky, Finkenauer & Vohs, 2001. 
104 Wicklén, 2017.  
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Det synliga i skärmavbilden är den aktuella dagens datum, klockslag för meddelandet, 

meddelandet i sig och namnet på personen som har skrivit texten. Informationen är till synes 

neutral och saklig, men några centrala uppgifter framkommer. Dels finns det ett 

trovärdighetsargument där man hänvisar till vittnesuppgifter, dels finns livfull information i 

”skottlossning i korsningen Kungsgatan/Drottninggatan”.  

 Av liknande karaktär är DN:s twitter-uppdatering klockan 15:37, ”Skottlossning på 

Fridhemsplan i Stockholm, enligt källor till DN”.  

Figur 3. Skärmavbild från DN:s sammanfattning av nyhetsflödet under den första timman efter 

det inträffade dådet.105, 106  

 

Notera att skärmavbilden inte är den ursprungliga uppdateringen men den återger vad som 

skrevs. Precis som hos SvT Nyheter finns ett klockslag för uppdateringen, var det publicerades 

(Twitter) och själva budskapet. Även informationen som framkommer påminner om de hos 

SvT; trovärdighetsargument i ”källor till DN” och livfull information i ”skottlossning på 

Fridhemsplan”.  

 Skärmavbilderna av SvT Nyheter och DN:s respektive rapporteringar är intressanta för 

analys av flera anledningar. De båda nyhetsurklippen är lika till sitt innehåll och uppbyggnad, 

vilket visats ovan. De är också bland de allra första spårbara som nämner skottlossning och 

särskilt intressant eftersom det kommer från två källor som normalt sett anses vara mycket 

trovärdiga. Eftersom källorna och budskapen är så lika, analyseras de tillsammans då 

ambitionen inte är att granska enskilda medier utan spridningen av skottlossningsuppgifter som 

företeelse.  

 

4.2.1 ETHOS HOS SVT OCH DN 

Ethos i de båda urklippen kan analyseras utifrån två aspekter – ethos hos de respektive medierna 

(SvT och DN) och ethos hos källorna de hänvisar till. SvT är statligt ägt och bedriver public 

                                                 

105 Ahlström et al., 2017.  
106 Den ursprungliga Twitter-uppdateringen finns inte längre kvar, den har troligtvis raderats. Flera källor återger 

dock den aktuella uppdateringen, se t ex http://inifran.aftonbladet.se/2017/05/kvallen-vi-aldrig-glommer-sa-

arbetade-vi-efter-terrorattacken/ och https://mediebruset.nu/2017/04/28/uppgifter-om-skottlossning-kom-fran-

media-sager-polisen-inte-tvartom/. 

http://inifran.aftonbladet.se/2017/05/kvallen-vi-aldrig-glommer-sa-arbetade-vi-efter-terrorattacken/
http://inifran.aftonbladet.se/2017/05/kvallen-vi-aldrig-glommer-sa-arbetade-vi-efter-terrorattacken/
https://mediebruset.nu/2017/04/28/uppgifter-om-skottlossning-kom-fran-media-sager-polisen-inte-tvartom/
https://mediebruset.nu/2017/04/28/uppgifter-om-skottlossning-kom-fran-media-sager-polisen-inte-tvartom/
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service-verksamhet, vilket betyder att de ska ge neutrala beskrivningar av händelser och belysa 

flera perspektiv.107, 108 DN är en oberoende liberal morgontidning som finansieras av annonser, 

inte skattemedel, och har därmed inte samma ”skyldighet” som SvT att förhålla sig neutrala.109 

Dagens Nyheter skriver dock på sin hemsida att trovärdighet och kvalitet är redaktionens 

främsta ledord och vidare att deras publikationer ska vara relevanta och vara baserade på säkra 

källor.110  

 Allmänhetens bild av SvT och DN som sändare är förmodligen i linje med de 

värderingar DN beskriver på sin hemsida. I Sverige, där staten har en central roll i 

samhällssystemet, är tilliten generellt stark till sådant som är statligt reglerat, SvT där inräknat. 

Med grundlagar som yttrandefrihet och tryckfrihet får vem som helst trycka och tycka nästan 

vad som helst, vilket kan tänkas bidra till efterfrågan på oberoende media. Mottagarna har 

sannolikt en bild av SvT och DN som trovärdiga källor inför terrorhändelsen i egenskap av 

public service samt Sveriges största morgontidning med högt anseende. Som Mral skriver 

skapas primärt ethos utanför och innan talsituationen, genom att mottagarna skapar sig en 

uppfattning om avsändarens karaktär och trovärdighet.111 De båda nyhetsmedierna kan därmed 

sägas ha starka primära ethos. 

 Det är svårt att analysera SvT och DN:s respektive ethos i talsituationen eftersom det 

skulle kräva analys av majoriteten av deras rapporteringar under dådet, vilket inte denna uppsats 

avser göra. Däremot visar den undersökning Novus genomfört att förtroendet för SvT:s 

rapportering under dådet var mycket högt.112 Det kan ses som en form av sekundärt ethos. 

Förtroendet för DN:s rapportering anges inte i Novus undersökning. Det är dock högst troligt, 

utifrån de starka primära ethos de båda medierna besitter, att tillit till att deras upplysningar är 

korrekta och trovärdiga.  

 Budskapen har också explicita ethosargument genom att de hänvisar till utomstående 

källor som kan ha upplevt den påstådda skottlossningen, vilket skulle kunna se som en 

vidareetablering av ethos genom talet, precis som Aristoteles förespråkar. SvT hänvisar till 

                                                 

107 NE.se, ”Sveriges television AB”, u.å.a., https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/sveriges-

television-ab [besökt 2018-05-10]. 
108 NE.se, ”Public service”, u.å.b.,  https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/public-service [besökt 

2018-05-10]. 
109 NE.se, ”Dagens Nyheter”, u.å.c., https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/dagens-nyheter [besökt 

2018-05-10]. 
110 Dagens Nyheter, ”Så jobbar DN med kvalitetsjournalistik”, dagensnyheter.se 2016-10-19,  

https://www.dn.se/nyheter/nyheter-hem/sa-jobbar-dn-med-kvalitetsjournalistik/ [besökt 2018-05-10]. 
111 Mral, 2003, s. 38. 
112 Novus, [2017], s. 24.  

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/sveriges-television-ab
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/sveriges-television-ab
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/public-service
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/dagens-nyheter
https://www.dn.se/nyheter/nyheter-hem/sa-jobbar-dn-med-kvalitetsjournalistik/
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vittnesuppgifter och DN till ”källor”. DN:s vaga referens skulle kunna försvaga deras sekundära 

ethos då förtroendet till den outtalade källan kan minska av dess anonymitet.  

 

4.2.2 VIVIDNESS OCH FAKE NEWS HOS SVT OCH DN 

Livfulla element inom vividness är enligt Hill sådant som skapar mentala bilder hos mottagaren, 

vilka leder till känslor och slutligen reaktion och övertygelse. Det kan bland annat vara målande 

beskrivningar, bilder eller förstahandsupplevelser.113 Tre livfulla element kan identifieras hos 

SvT Nyheter och Dagens Nyheter. SvT:s ”vittnesuppgifter” innebär det att uppgifterna kommer 

från personer som har upplevt den förmodade skottlossningen och är därmed en 

förstahandsupplevelse – vividness. DN:s mer diffusa hänvisning ”källor” skulle kunna vara 

antingen vittnen eller någon som har hört om skottlossningen (kanske från SvT) och berättat för 

DN. Hos DN kan graden av förstahandsupplevelse från skottlossning hos ”källor” diskuteras, 

men budskapet har förmodligen lästs som att ”källor” är vittnen på grund av den tidspress, hot 

och osäkerhet som präglar kriser. Därför kan det, i likhet med SvT, ses som 

förstahandsinformation. 

 Hos SvT kombineras hänvisningen till vittnesuppgifter med en specificerad plats där 

skottlossningen ska ha inträffat – ”korsningen Kungsgatan/Drottninggatan”. Det betyder att 

förstahandsupplevelsen kompletteras av en konkret beskrivning av en plats, en form av målande 

beskrivning och ytterligare ett livfullt element. DN anger också en plats, Fridhemsplan, vilket 

är en konkret miljö skottlossningen ska ha ägt rum i. Det är högst troligt att många av de som 

läste har någon form av relation till de angivna platserna, kanske som besökare eller en bekant 

som bor i området, och därigenom blir det livfulla sannolikt ännu starkare.  

 Därtill kan själva ordet ”skottlossning” ses som ett livfullt element. Läsning av ett 

budskap är en form av visuellt intryck och kopplingarna mellan synintryck och känslor är 

starka.114 Skottlossning och uppgifter om det kan bedömas vara en allmängiltig fara och fara 

triggar känslan rädsla. Mot bakgrund av att en terrorattack precis inträffat, och att osäkerheten 

är stor kring vad som har inträffat och kanske inträffar, är det mycket sannolikt att uppgifterna 

om skottlossning orsakade rädsla hos de som tog del av informationen. Skottlossning skulle 

således kunna ses som ett ytterligare livfullt element då det sannolikt skapar en mental bild hos 

mottagarna om hur en skottlossningsscen kan tänkas se ut. SvT och DN:s rapporter är därmed 

att betrakta som vividness. 

                                                 

113 Hill, 2004, s. 31-32. 
114 Hill, 2004. 
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 Förstahandskällor och en konkret händelse med specifika platsangivelser är livfulla 

element som skapar vividness. Det behöver analyseras tillsammans med och som fake news, 

psykologiska perspektiv som präglar krissituationer och hågkomsten att känslor leder till 

övertygelse. Som fake news är de båda uppdateringarna av samma karaktär. Som Thielen, 

Wallenius och Alvinius konstaterar i sitt bokkapitel kan uppgifterna om skottlossning klassas 

som fake news då de spred falsk information även om det inte var avsiktligt. Deras funktion 

som fake news kan förstås utifrån det psykologiska perspektiv Thielen et al. belyser. 

Psykologiskt sett är de båda citaten direkta exempel på vad Thielen et al. beskriver som en risk 

under krissituationer. Eftersom krishanteringsaktörer varken har tid eller möjlighet att hela 

tiden bekräfta eller dementera uppgifter måste medier vända sig till alternativa källor, till 

exempel vittnen. Generellt sett tenderar människor att fel- och övertolka signaler som indikerar 

fara, vilket kan leda till att ljud som påminner om skottlossning uppges vara skottlossning.115 

Kriser präglas av hot, osäkerhet och tidspress vilket också kan vara bidragande orsaker till att 

signaler feltolkas. Det kan också innebära att nyhetsrapporteringar som de ovan läses så att de 

passar in i kontexten mottagaren befinner sig i, vilket ovan konstaterats vara i en pågående 

terrorattack.  

 Vid läsning av SvT eller DN:s upplysning är det möjligt att de livfulla elementen blev 

särskilt framträdande mot bakgrund av krisens prägel, vilket ledde till känslor av rädsla på 

grund av faran i budskapen, och känslorna till övertygelse om att den påstådda skottlossningen 

var sann.  

   

4.3 DAGENS NYHETER SKRIVER ATT POLISEN BEKRÄFTAR UPPGIFTER OM 

SKOTTLOSSNING 

Fem minuter efter sin föregående uppdatering skrev DN i sin livechatt att polisen nu bekräftar 

uppgifterna om skottlossning. ”Polisen bekräftar uppgifterna om skottlossning: ’Det har 

förekommit uppgifter om skottlossning men det är inte bekräftat i nuläget. Detta ska ha skett i 

närheten av/vid Åhléns centralt’ skriver man på hemsidan”. 

 

                                                 

115 Thielen et al., (i tryck). 
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Figur 4. Skärmavbild från DN:s sammanfattning av nyhetsflödet under den första timman efter 

det inträffade dådet.116  

 

Eftersom DN:s ethos har analyserats ovan kommer det inte att upprepas. Ett ethosargument 

tillkommer dock. DN hänvisar till den kanske allra viktigaste aktören i sammanhanget – 

Polisen. Det är ett starkt trovärdighetsargument. Polisens auktoritet som myndighet med 

funktionen att fungera som upprätthållare av lag och ordning utgör ett primärt ethos som inger 

förtroende. Polisen som den kanske mest involverade aktören får anses vara en mycket säker 

källa. En kan tänka sig att DN:s sekundära ethos stärks då att DN etablerar sitt ethos genom sitt 

budskap på det sätt Aristoteles förespråkar. Och tillsammans med DN:s primära ethos var det 

troligtvis få som ifrågasatte sanningshalten.  

 En intressant skillnad mellan rapporteringarna av SvT och DN i avsnittet och DN:s 

senare uppdatering är att de förra riktar sig direkt till mottagaren medan DN:s senare främst 

återger vad Polisen har skrivit på sin hemsida. Det skulle kunna ha viss påverkan för 

upplevelsen av budskapets vividness. Livfulla element finns dock. Det är lätt hänt att notisen 

läses som att polisen bekräftar skottlossning och inte bara uppgifterna om det, särskilt med 

tanke på att nyheterna troligen mottogs som bilder.  

 Inledningsvis indikerar DN:s egna ord ”Polisen bekräftar uppgifter om skottlossning” 

vividness. Effekterna av ordet ”skottlossning” kan, enligt analysen i föregående avsnitt, ses som 

vividness då läsning av budskapet är ett visuellt intryck som leder till känsla och reaktion. 

”Polisen bekräftar” kan också ses som ett livfullt element då det antyder att det är polisen som 

på något sätt har tagit del av skottlossningen, det vill säga en möjlig förstahandsupplevelse. 

Hänvisningen till Polisen är ett starkt ethosargument och ihop med livfulla element kan en tänka 

sig att tron om att skottlossning faktiskt hade inträffat befästes ytterligare. Det var inte längre 

bara civila vittnen som varnade om skottlossning, nu hade också polisen bekräftat det. Detta 

trots att DN faktiskt inte skrivit att polisen bekräftat skottlossningen.   

                                                 

116 Fahl, 2017.  
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 Utdraget innehåller nämligen en annorlunda utformning av fake news än de som tidigare 

presenterats. Budskapet i sig är inte osant, men utrymmet för feltolkning är stort. Som Thielen, 

Wallenius och Alvinius skriver är risken stor att människor under krisen misstolkar information 

och intryck.117 DN:s uppdatering kan enkelt misstolkas som att polisen bekräftar skottlossning 

och inte bara uppgifterna om det. Även om syftet knappast är att bedra är risken för det stor, 

vilket syns av Expressens rapportering i efterföljande avsnitt.  Det är ytterligare belägg för att 

uppgifterna om skottlossning lästes som om de vore bilder. Att polisen bekräftar (uppgifter om) 

skottlossning blir mest framträdande i sammanhanget då det är livfulla element som skapar 

mentala bilder hos mottagaren och dessutom innebär livsfara för de som befinner sig i närheten 

(”bad is stronger than good”). Vidare finns, liksom i tidigare presenterat material, en 

platsangivelse som också konstaterats vara ett livfullt element.  

   

4.4 EXPRESSEN SKRIVER ATT POLISEN BEKRÄFTAR SKOTTLOSSNING 

Klockan 16:33 twittrade Expressen: ”Polisen bekräftar skottlossning vid Hötorget och vid 

Åhlens [sic!], enligt uppgifter till Expressen”. En länk till en artikel finns bifogad men numera 

saknar artikeln informationen om skottlossning då sidan har uppdaterats i efterhand och 

meddelar istället i en fotnot att uppgifterna cirkulerat men dementerats av polisen. I figur 4 

nedan syns Expressens twitter-alias och logga, budskapet samt en länk till en längre artikel. 

Hela twitter-uppdateringen består även av en bild från Drottninggatan samt information om 

tidpunkt för publicering. Bilden tas inte med i analysen då syftet inte är att analysera fysiska 

bilder.  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. Skärmavbild av Expressens Twitter-uppdatering.118  

 

                                                 

117 Thielen et al., (i tryck). 
118 Expressen, Twitter, 2017-04-07, 16:33, https://twitter.com/expressen/status/850355831812042753 [besökt 

2018-05-14]. 

https://twitter.com/expressen/status/850355831812042753
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Uppdateringen är sannolikt en konsekvens av DN:s mindre lyckade formulering i föregående 

avsnitt. Det är möjligt att det fanns fler orsaker men det är högst troligt att DN:s rapportering 

var en bidragande faktor.  

 Expressen följer till viss del DN:s exempel genom att hänvisa till Polisen men tillägger 

att det är ”uppgifter till Expressen” som hävdar att polisen bekräftar skottlossningen. Det är 

oklart vilka uppgifter detta gäller, om det är uppgiftslämnare i form av vittnen eller om de gjort 

en fri tolkning av DN:s uppdatering 46 minuter tidigare. Då det inte går att avgöra vad det är 

för uppgifter Expressen syftar på, är det svårt att avgöra dess ethos. Expressens sekundära ethos 

kan därmed inte heller bestämmas på de grunderna.   

 Men också här måste kontexten tas hänsyn till. Det har tidigare konstaterats att 

nyhetsuppdateringarna sannolikt lästes som om de vore bilder och att de mottogs i kontexten 

pågående terrordåd vilket leder till ökad risk för feltolkning av budskap och tolkning utifrån att 

undvika fara. Därför spelar det egentligen ingen roll att Expressen publicerar 

tredjehandsinformation, det vill säga att Expressen skriver att uppgifter till dem hävdar att 

polisen bekräftat skottlossning. Det centrala i rapporteringen är att polisen bekräftar 

skottlossning. Polisens ethos har fastställts tidigare och så även den livfulla informationen i 

”skottlossning” och platsangivelser. På så sätt etableras ett starkt sekundärt ethos trots att 

Expressen i realiteten inte egentligen hänvisar till Polisen. 

 Expressens primära ethos ligger i deras ställning som kvällstidning med liberal 

orientering.119 De flesta skulle troligtvis ansluta sig till uppfattningen att kvällstidningar 

generellt är mindre pålitliga än dagstidningar. Kvällstidningar säljs i lösnummer vilket innebär 

att de behöver nyheter som genererar intresse och väcker uppseende för att sälja mer, ibland 

även kallat ”sensationsjournalistik”.120 Det kan leda till att rubriker ibland framställs på ett mer 

uppseendeväckande sätt för att finansiera tidningen. Enligt Medieakademiens 

”Förtroendebarometern” för 2017 som utkom dagen före terrorattentatet, ligger Expressen i 

botten. 10% anger ganska eller mycket högt förtroende jämfört med 60% och 44% för SvT 

respektive DN.121 Expressen har därmed ett svagare primärt ethos än DN och SvT. 

Förutsättningarna för etablering av ett starkt sekundärt ethos försämras av Expressens instabila 

                                                 

119 NE.se, ”Expressen”, u.å.d., https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/expressen [besökt 2018-05-14]. 
120 NE.se, ”Kvällstidning”, u.å.e., https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kvällstidning [besökt 2018-

05-14]. 
121 Medieakademien.se, Allmänhetens förtroende för institutioner, politiska partier, massmedier & företag,   

2017-04-06, http://medieakademien.se/wp-content/uploads/2017/04/Fortroendebarometern2017.pdf [besökt 

2018-05-15]. 

 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/expressen
http://medieakademien.se/wp-content/uploads/2017/04/Fortroendebarometern2017.pdf
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primära ethos. Mottagarna skulle därmed kunna vara mindre benägna att tro på Expressens 

budskap. Men eftersom budskapet förmodligen betraktades av mottagarna som att polisen har 

bekräftat skottlossning för Expressen, och då den evolutionära instinkten att överleva genom 

att tolka signaler som farliga är starkare än att analysera trovärdigheten hos källorna när det 

handlar om liv eller död, blir Expressens primära ethos antagligen mindre betydelsefullt. 

 Uppdateringen är ytterligare en form av fake news. Till skillnad från de tidigare 

exemplen är Expressens budskap helt osant. Det är mycket osannolikt att Expressens uppsåt 

varit att förleda. Det innebär dock inte att budskapet inte är att bedöma som fake news. Thielen, 

Wallenius och Alvinius har påpekat att uppgifterna om skottlossning bör betraktas som fake 

news, trots att deras syfte inte varit att vilseleda eftersom de gjorde det ändå. Detta görs i 

samtliga utdrag som presenterats men mest uppenbart i det andra exemplet av DN och hos 

Expressen. DN:s budskap är inte osant i sig men kan framstå och läsas på ett sätt som är 

missvisande. Expressens twitter-uppdatering är ett bevis på det och deras budskap är direkt 

falskt. Även om de inte är helt fastställande utan hänvisar till källor, kan budskapet läsas och 

förstås på ett sätt som betyder att skottlossning har inträffat. Det skulle kunna ses som ett bevis 

på att uppgifterna om skottlossning kan klassas som fake news som Thielen et al. skriver. 

 

5. DISKUSSION 

 

Uppsatsen syfte var att synliggöra retoriska dimensioner hos fake news-begreppet och nå ökad 

förståelse av den persuasiva funktionen hos fake news samt vilka konsekvenser det kan få vid 

en krissituation. Följande frågeställningar formulerades för att uppnå dessa syften:  

  

• Vilka persuasiva – övertygande – funktioner hade uppgifterna om skottlossning i 

samband med terrorattentatet på Drottninggatan och vilka konsekvenser fick de?  

• Hur kan ett retoriskt perspektiv förklara och beskriva varför uppgifter om 

skottlossning i samband med terrorattentatet på Drottninggatan fick så starkt gehör?  

 

5.1 FAKE NEWS SOM MENTALA BILDER 

Den övertygande funktionen hos uppgifter om skottlossning som spreds i samband med 

terrorattentatet på Drottninggatan kan förstås som en visuell process.  
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 Skottlossning och terror betyder fara för de allra flesta människor. Det innebär en risk 

och ett hot mot viktiga samhälleliga värden som mänskligt liv, hälsa och egendom. 

Nyhetsutdragen som har analyserats skapar mentala bilder hos den som läser genom livfulla 

element samt då rådande omständigheter gör att texterna tas in som om de vore bilder. De är 

således att betrakta som visuella intryck.  

 Utöver vividness i skottlossningsuppgifterna återfinns ethos i samtliga exempel. SvT 

Nyheter och DN har dels starka primära ethos som gör att förtroendet till dem är högt på 

förhand. De hänvisar sedan till förstahandskällor (vittnen) som innebär vividness samt till 

Polisen vars ethos och trovärdighet stärker SvT respektive DN:s sekundära ethos. Expressen 

hänvisar också till Polisen vilket kan väga upp deras lägre primära ethos. Men centralt för alla 

nämnda uppdateringar är kontexten de mottogs i och bidrog till att texterna lästes som bilder.   

 I den givna kontexten där skottlossningsnyheterna mottogs och delades kan 

persuasionsprocessen förstås följande: uppgifterna (i textform) lästes som bilder innehållandes 

livfulla element, bland annat att det skjutits på en given plats. Det livfulla elementet 

”skottlossning” skapar en mental bild hos mottagaren som leds till en känsla, i detta fall troligen 

rädsla eller oro då terror och skottlossning innebär fara. Evolutionära och psykologiska faktorer 

vid de rådande omständigheterna var gynnsamma för människor att tillgodogöra sig 

information på ett sätt som ökar överlevnadschanserna, genom att tolka potentiell fara som 

definitiv fara. Hill konkluderar att känslorna skapar reaktioner, inte sällan sådana som 

säkerställer överlevnad. Med livfulla element spelar det ingen roll om vi är nära faran eller inte, 

kroppen reagerar enligt Hill likadant då hjärnan föredrar att använda en heuristisk tolkning som 

leder känslor till handling.122 Vi övertygas starkare och är mer benägna att lita på det som 

bekräftas via synintryck och inte endast ord vilket dessutom gör att intrycket stannar längre i 

minnet.123 Att känslor leder till övertygelse konstaterades redan av Aristoteles, som benämner 

känslor  (pathos) som ett övertalningsmedel.124 Mot bakgrund av detta kan uppgifterna om 

skottlossning konstateras ha en persuasiv funktion. De skapade mentala bilder hos mottagarna 

som genom livfulla element har en övertygande kraft. Det innebär således att fake news i detta 

fall kan ses som mentala bilder.  

 Därtill är det nödvändigt att också se situationen utifrån Thielen, Wallenius och 

Alvinius bestämning av skottlossningsnyheterna som fake news men inte avsiktliga sådana.125 

                                                 

122 Hill, 2004, s. 34. 
123 Hill, 2004, s. 32; Mral et al., 2016, s. 84. 
124 Aristoteles, 2012, 1.2.5. 
125 Thielen et al., (i tryck). 
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Fake news har tidigare i denna uppsats beskrivits som nyhetsartiklar med avsiktligt vilse- eller 

missvisande innehåll som vill provocera, propagera eller parodiera. Men det stämmer inte alls 

överens med de nyhetsutdrag som presenterats i denna uppsats. Tvärtom är det högst osannolikt 

att SvT, DN eller Expressen önskat förleda mottagarna. De teoretiska utgångspunkterna 

vividness, kris och ethos kan förklara varför uppgifterna om skottlossning nådde så starkt gehör. 

De utgjorde nämligen mycket gynnsamma förhållanden för att uppgifterna skulle bli uppfattas 

som sanna. Krisens karaktärsdrag hot, osäkerhet och tidspress utgör en kontext som gör att 

människor söker information och försäkran. När källor med starka (primära och/eller 

sekundära) ethos, som normalt sett anses vara trovärdiga, publicerar uppgifter innehållandes 

vividness vars persuasiva kraft visats ovan, är det inte särskilt konstigt att människor trodde 

dem. 

 Framtida forskning skulle kunna vidareutveckla den visuella aspekten av fake news. Det 

vore även intressant att studera mentala bilders persuasiva funktion genom språk inom 

ledarskap och granska dess förmåga att motivera underställda. 

 

5.2 EN KRITISK KOMMENTAR  

Tolkande studier, som föreliggande uppsats får anslutas till, och den abduktiva 

forskningsstrategi som följts, riskerar alltid att tolkningen styrs av forskarens förförståelse och 

värderingar. Mral et al. påpekar att detta är ofrånkomligt och att forskaren måste vara medveten 

om dessa begränsningar och hålla sig öppen för att ens tolkning kan skilja sig från den 

allmänna.126  

 Det är av förklarliga skäl omöjligt att känna till andra människors inre 

föreställningsvärld och vilka bilder som tar plats i deras huvuden, varför kritik kan riktas mot 

att denna studie undersöker fake news som mentala bilder. Förhållningssättet till denna kritik 

har varit medvetenhet kring problematiken genom att ifrågasätta och kritiskt granska slutsatser 

och förgivet taganden. Därutöver är studien baserad på vedertagna vetenskapliga, teoretiska 

perspektiv som prövats mot empiriskt material. Denna abduktiva forskningsprocess innebär att 

resultatet är förankrat i vetenskap och utifrån denna dragit slutsatser. Vidare har transparens i 

metod- och resultatredovisning varit förutsättningar för att minska risken för subjektivitet vid 

analys av materialet.  

 

                                                 

126 Mral et al., 2016, s. 100. 
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5.3 KONKLUDERANDE TANKAR  

Flera mediechefer har i efterhand kommenterat nyhetsrapporteringen kring dådet. DN:s 

chefredaktör Peter Wolodarski säger följande om DN:s publicering av skottlossningsuppgifter: 

”[v]i ställdes inför ett svårt publiceringsbeslut. […] om det hade varit skottlossning och vi inte 

hade rapporterat om den, då hade vi suttit i en annan diskussion kring att vi undanhållit 

information som var väsentlig”.127 SvT:s programdirektör Jan Helin säger till tidningen Resumé 

att han inte anser att publicering av skottlossningsuppgifter var något avgörande övertramp, 

utan att uppgifterna var relevanta vid tidpunkten och att de var obekräftade tydliggjordes.128  

Expressens chefredaktör Thomas Mattsson belyser i samma intervju till Resumé att osäkerheten 

kring händelsen orsakade felaktig information men påpekar att ”[i]nte ens vittnen på platsen, 

och än mindre polisen, kunde ju sammanfatta exakt vad som skett och då kan man faktiskt inte 

begära att en radioreporter eller webbredaktör ska kunna vara korrekt med allt”.129 Avsikten 

med föreliggande studie har inte varit att bedöma eller kritisera nyhetsmedierna eller deras 

chefer. Kommentarerna ovan illustrerar snarare att det aldrig var deras avsikt att sprida fake 

news. Det finns en poäng i Wolodarskis ord att undanhållande av uppgifter kunde varit 

förödande om det sedan visat sig att skottlossning inträffat. Publicering riskerar – och 

resulterade i – ryktesspridning, att inte publicera riskerar människors liv om de inte varnas. 

Samtidigt är desinformation – ”Medvetet förvanskad eller felaktig information med avsikt att 

påverka en mottagare i en viss riktning” – en form av psykologisk krigföring som 

samhällsmedborgare bör vara medvetna om för ett starkt svenskt totalförsvar.130  

 Inför riksdagsvalet 2018 kommer SvT, SR, DN och SvD samarbeta och granska 

politiska påståenden. Granskade uppgifter ska sedan samlas på en gemensam plattform där 

allmänheten kan ta del av informationen.131 Samarbetet ska vara ett sätt att verifiera källor och 

undvika spridning av falska uppgifter. Men det leder också till en demokratisk diskussion om 

vem som äger sanningen. Får vissa utvalda medier säga att deras version är den sanna? 

Huruvida hanteringen av skottlossningsuppgifter hade varit annorlunda med en gemensam 

plattform för nyheter kan endast spekuleras kring.  

                                                 

127 Ahlström et al., 2017. 
128 Fredrik Thambert, ”Mediecheferna berättar om bevakningen av terrordådet”, Resumé.se 2017-04-08, 

https://www.resume.se/nyheter/artiklar/2017/04/08/mediecheferna-berattar-om-bevakningen-av-terrordadet/ 

[besökt 2018-05-15]. 
129 Thambert, 2017. 
130 Säkerhetspolitik.se, ”Desinformation”, 2010-07-13, 

http://www.sakerhetspolitik.se/Ordlista/D/Desinformation/ [besökt 2018-05-15]. 
131 Sverigesradio.se, ”Branschgemensamt samarbete kring faktagranskning inför valet” 2018-01-25, 

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2938&artikel=6870079 [besökt 2018-05-15]. 

https://www.resume.se/nyheter/artiklar/2017/04/08/mediecheferna-berattar-om-bevakningen-av-terrordadet/
http://www.sakerhetspolitik.se/Ordlista/D/Desinformation/
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2938&artikel=6870079
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