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The aim of this bachelor thesis was to analyse and examine which images the morning 

newspaper Dagens Nyheter and the tabloid paper Aftonbladet choosed to use on their 

front pages when reporting about the terrorist attack in Stockholm 2017. We also 

wanted to examine if there were any differences or similarities between morning 

newspapers and tabloids images on their front pages.  

 

Before our study we did a mapping where we examined how many images, between 

April 8 and April 30,  the two newspapers used when portraying the incident on their 

front page. The mapping helped structuring our process by creating categories before 

deciding which images we wanted to examine more closely. We conducted a qualitative 

study and used semiotic image analysis, visual rhetoric analysis, metonymy, metaphor 

and index. We analysed twelve pictures; seven from Aftonbladet and five from Dagens 

Nyheter.          

 

By examining this we established that there were both differences and similarities 

between the newspapers. The biggest difference was that Aftonbladet used more 

dynamic images while Dagens Nyheter used more approximations. Aftonbladet´s 

images portrayed the attack with dramatic, close-ups images where the images felt more 

realistic and Dagens Nyheter portrayed the attack with more objective images. A 

similarity that we found was that both newspapers used images of authoritarian people 

and implied that the society stands united against the terror. We also found that the 

suspected terrorist, Rakhmat Akilov, was presented as a threat from the outside that 

destroyed “our” western world. 

  
Key words 
Terrorism, terrordåd, Drottninggatan, Stockholm, Aftonbladet, Dagens Nyheter, 

Rakhmat Akilov. 
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1 Inledning 
Vad som till en början verkade vara en helt vanlig fredagseftermiddag förvandlades 

under loppet av några sekunder till en mardröm. Strax före klockan tre på eftermiddagen 

fredagen den 7 april 2017 kapade en 39-årig man vid namn Rakhmat Akilov, en lastbil i 

centrala Stockholm. I hög hastighet färdades han längs Drottninggatan i cirka 40 

sekunder, till dess att han kraschade in i Åhlens varuhus. Fyra personer dog och 

ytterligare ett tiotal personer skadades i vad som kom att kallas terrordådet på 

Drottninggatan (Stockholms Tingsrätt, B 4708-17).  

 

Journalister och fotografer var snabbt på plats för att rapportera om det inträffade och i 

flera dagar efter bevakade diverse medier händelsen. Att terrorattentat sker i Sverige är 

ovanligt. Sedan början av 1900-talet har Sverige drabbats av nio terrorattacker. 

Attentatet på Drottninggatan 2017 har kommit att beskrivas som ett av de värsta då fyra 

personer miste livet och ett tiotal personer skadades.  

 

Terror har blivit ett begrepp som nästan dagligen omskrivs i media världen över. Under 

2017 genomfördes 10 900 terrorattacker runt om i världen där över 26 400 personer 

miste livet (Erin Miller, 2018). SVT rapporterade 2017 att antalet fler döda vid 

terrorattacker i väst har ökat och att de som oftast gör sig skyldiga är terrorgruppen 

Islamiska staten (IS) och dess anhängare. 

 

Trots att terrorbrott är ovanligt i Sverige har det funnits och finns ett förhöjt hot om 

terrorattentat under 2019. Nationellt centrum för terrorhotbedömning (NCT) är en 

arbetsgrupp under samverkansrådet mot terrorism och arbetar för säkerhetspolisen i 

Sverige. Deras helårsbedömning av terrorhot mot Sverige under 2019 har befunnit sig 

på en förhöjd hotnivå, hotnivå 3, som innebär att “inom ramen för denna hotnivå ryms 

att terrorattentat kan ske under 2019” (Säkerhetspolisen, 2019.11.13, s.1).  

 

Eftersom hotnivån är förhöjd anser vi att det är intressant att undersöka om rapportering 

från två olika nyhetstidningar skiljer sig i rapporteringen om Drottninggatan, då det rör 

sig om krisjournalistik. Vår studie ämnar att undersöka hur Dagens Nyheter och 

Aftonbladet gestaltar terrorattentatet på Drottninggatan 2017 i form av bildsättning på 

deras förstasidor i papperstidningen. Rapporteringen av krisjournalistik sker under stor 

tidspress då kriser utlöser ett stort informationsbehov hos medborgarna (Strömbäck, 
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2019). Därför anser vi att det är viktigt och intressant att se hur tidningar väljer att 

gestalta stora händelser. Brott och olyckor har ett högt läs- och informationsvärde vilket 

gör det relevant att undersöka hur två tidningar gestaltar attentatet. 

 

En tidnings förstasida är dess ansikte utåt och bilderna som pryder omslaget är högt 

nyhetsvärderade. Nordström (1986) menar att många människor får sin viktigaste 

information från tidningen via bilder, rubriker och bildtexter och att de kringliggande 

artiklarna inte intresserar på samma sätt. Forskning om bildjournalistik är ett relativ nytt 

område och den alltmer visuella mediekulturen är en viktig anledning till framväxten av 

bildjournalistiken som forskningsområde, förklarar medieforskaren Maria Nilsson 

(2015). Ämnet är därför vetenskapligt relevant för journalistikforskning då vi vill 

undersöka vilka bilder som tidningarna väljer och vad bilderna föreställer. Med den här 

studien hoppas vi kunna bidra med mer forskning kring ämnet.  

 

Vi anser också att efter NCT:s helårsbedömning av förhöjt terrorhot blir studien 

relevant för samhället då terroristbrott syftar till att förstöra samhällsutvecklingen och 

kan påverka politiska beslut och hota demokratin. Terroristbrott syftar till att skapa en 

rädsla hos befolkningen som i sin tur skapar en otrygghet. Rädslan kan göra att 

människor inte längre vill ta sig ut, utan isolerar sig inomhus med sorg och fruktan. 

Terroristbrott avser dessutom att göra landet politiskt instabilt genom att förstöra 

politiska, grundlagsenliga, ekonomiska och sociala strukturer. Det är ett problem för 

hela samhället.  

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med vår studie är att analysera vilka bilder som tidningarna använder på sina 

förstasidor i rapporteringen om Drottninggatan och om det finns skillnader eller likheter 

i rapporteringen mellan morgonpress (Dagens Nyheter) och kvällspress (Aftonbladet).   

 

Våra frågeställningar är följande:  

• Med vilka bilder gestaltar Dagens Nyheter och Aftonbladet terrordådet på 

Drottninggatan på sina förstasidor? 

• Vilka likheter och skillnader finns mellan hur morgon- respektive kvällspress 

gestaltar terrorattacken? 
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1.2 Begreppet terrorism 

Terrorism förklaras som våldshandlingar med politisk klang vars syfte är att påverka 

landets politik utan hänsyn till om civila medborgare drabbas (ne.se, u.å). Regeringen 

tog under 2015 fram en nationell strategi för att förebygga, förhindra och försvåra 

terrorism.  

“Terrorism är inget nytt fenomen. Våldshandlingar från icke-statliga eller utomparlamentariska 

grupper har länge använts för att destabilisera samhällen, skapa social oreda och rädsla med 

det övergripande syftet att skada institutioner, grupper och individer för att påverka 

samhällsutvecklingen och demokratiska beslut.” (Regeringen 2015-08-25). 

I skrivelsen står det att de senaste åren har problematiken med utländska terrorister 

forcerats kraftigt och att det inte finns några tecken på att det kommer avta (Regeringen, 

2015-08-25). Skrivelsen indikerar på att stärka Sveriges långsiktiga mål om att bekämpa 

terrorism, både nationellt och internationellt. 

 

2 Tidigare forskning  
I följande kapitel presenteras tidigare forskning som är användbart till vår studie.  

 

2.1 Engelsk och arabisk press gestaltning av 9/11-attentatet och kriget i 

Afghanistan 

En relevant studie som vi har tagit del av är den vetenskapliga artikeln “Contrasting 

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

coverage of war and terrorism“. Författaren Shahira Fahmy (2010) använder 

gestaltningsteorin för att undersöka 1387 bilder i engelsk press (International Herald 

Tribune) respektive arabisk press (Al-Hayat) i artiklar om 11:e september-attentatet och 

kriget i Afghanistan. Undersökningen visar bland annat att den engelska pressen 

rapporterade om människors lidande gällande 9/11-attentatet medan den arabiska 

pressen fokuserade på den materiella förstörelsen kring samma attentat. Gällande 

rapporteringen om kriget i Afghanistan publicerade den engelska pressen mer 

patriotiska bilder och bilder på vapen medan den arabiska pressen humaniserade offren 

och använde bilder som beskrev den humanitära krisen i landet. Forskaren gör en 

kvantitativ analys där hon samlat material från två uppsättningar av fotografier; från 12 

september 2001 till 15 november 2001, där startdatumet är en dag efter 9/11-attacken 
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och slutdatumet är två dagar efter Afghanistans huvudstad Kabuls fall. Den första 

uppsättningen är från den engelska pressen och den andra är från den arabiska. Den här 

studien är relevant för vår analys då vi också gör en jämförelse av bilder under en 

krissituation och forskar ifall det finns någon skillnad mellan två tidningar vid samma 

attentat. 

 

2.2 Ögonvittnens publikationer av bilder i medier vid en terrorattack 

Studien “An Ethics of (not) Showing: Citizen Witnessing, Journalism and Visualizations 

of a Terror Attack”, gjord av medieforskaren Maria Nilsson (2019), handlar om 

terrordådet på Drottninggatan och hur dagstidningarna skildrade dådet i bilder med 

hjälp av “medborgarnas fotojournalism”, det vill säga ögonvittnets bilder vid händelsen. 

Ett av hennes delmål med studien var att utforska hur närhet påverkar visualiseringen i 

nyhetsmediet. I studien undersöker hon fyra tidningar; Aftonbladet, Expressen, som hon 

menar är vanligare att de yngre läsarna läser, samt Dagens Nyheter och Svenska 

Dagbladet, som hon hävdar är till för den äldre publiken. Nilssons tes innan studien var 

att dagstidningarna skulle ha mer integritet och vara med restriktiva i sina val av bilder. 

   

I studien gör hon en kvalitativ innehållsanalys av bilder och videofilmer från den 7 och 

8 april 2017 i Stockholm. Hon studerar hur allmänheten bidrog till täckningen av 

händelsen i de olika medierna samt hur journalister blev portvakter för läsarna genom 

att välja vilka bilder som skulle publiceras och inte.  

  

Resultatet av studien var att Aftonbladet och Expressen, som är kvällstidningar, valde 

att publicera fler bilder från ögonvittnen än Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. 

Dagens Nyheter publicerade också fler bilder som hade högt informationsvärde. När 

bilder från ett ögonvittne publiceras ökar trovärdigheten hos publiken då personen varit 

på plats och sett vad som hänt. En bild som fick stor uppmärksamhet var från ett 

ögonvittne som hade tagit en bild från ett fågelperspektiv på den kapade lastbilen som 

kraschat in i Åhléns. Bilden ansågs ha ett högt informationsvärde och publicerades som 

huvudomslagsbild i den första tryckta upplagan den 8 april av Dagens Nyheter. 

 

En intressant aspekt som Nilsson (2019) belyser i sin rapport är att forskning har visat 

att journalistiska visualiseringar i västerländsk krigsrapportering är ganska begränsade. 

Men när det rapporteras om det väljer västra medier att representera ”våra döda” mer 
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respektfullt än döden av ”en annan”. Det här anser vi är intressant för vår studie då vi 

ser likheter i den postkoloniala teorin och det är intressant att undersöka om Rakhmat 

Akilov skildras från perspektivet som “de andra”. 

 

2.3 Fyra terrordåd, fyra medier 

I studien ”Fyra terrordåd, fyra mediebilder - En studie av svenska mediers bevakning 

av attackerna i Paris och Köpenhamn 2015 samt i Stockholm 2017” gjord av Lars Nord, 

Karl-Arvid Färm och Lena Jendel (2018) undersöker de fyra svenska mediers 

rapportering om fyra terrordåd i Europa som har fått stor uppmärksamhet medialt (två 

dåd i Paris under 2015, ett dåd i Köpenhamn 2015 och på Drottninggatan 2017). De 

använder sig av en kvantitativ innehållsanalys när de analyserar sitt empiriska material 

som är webbartiklar och videoklipp från tidningarna Aftonbladet, Expressen, Svenska 

Dagbladet och Dagens Nyheter. Forskarna utgår från sex olika delkapitel när de gör sin 

analys. Dessa är omfattning, aktörer och källor, samspel mellan nyhetsmedier och 

sociala medier, gestaltning, spekulationer och hotbilden mot Sverige och Europa. Vad 

författarna kommer fram till är att det både finns likheter och skillnader i de olika 

mediernas rapportering. Gällande dådet på Drottninggatan skriver de att ett inledande 

antagande var att kvällstidningarna generellt skulle vara benägna att överdriva faror och 

varna i onödan i sin rapportering. Men det var något som inte stämde när 

kvällstidningarna jämfördes med dagstidningarna. Det fanns inga tecken på att nya 

terrordåd och en överdrivenhet om fara i kvällstidningarna.  

 

Nord, Färm och Jendel (2018) skriver fortsatt att terrorismen är en återkommande del av 

det internationella nyhetsflödet i en orolig tid och att det är väsentligt med fortsatt 

forskning hur händelser av terrordåd skildras. Vår studie drar nytta av den här studien 

då syftet är att se om det finns några skillnader mellan morgon- och kvällspress 

rapportering i bilder under ett terrordåd och kunna bidra med mer kunskap kring hur 

terrordåd skildras.  

 

3 Teorier 
I det här kapitlet kommer de teorier som ligger till grund för vår uppsats att presenteras. 

Vi kommer huvudsakligen att utgå från nyhetsvärdering, postkolonial teori och 

begreppet krisjournalistik. 
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3.1 Nyhetsvärdering 

Nyheter om brott och olyckor prioriteras alltid högt, oavsett redaktion. Strömbäck 

(2019) redogör för att de händelser som har en betydelse för vad som blir en nyhet är att 

händelsen är sensationell och oväntad, att händelsen är dramatisk och spännande och att 

det handlar om en exklusiv nyhet. Medieforskaren Marina Ghersetti (2012) menar att 

sensationella nyheter oftast är negativa, då handlar det i regel om händelser som 

olyckor, brott, krig och katastrofer. Dessa typer av nyheter får för övrigt ett större 

nyhetsvärde än om det skulle handla om en positiv sensationell nyhet. I studien 

“Tsunamins genomslag: en studie av svenska mediers bevakning” som Ghersetti gjort 

tillsammans med Andersson Odén och Wallin (2005), analyserar de mediernas 

rapportering av den stora flodvågskatastrofen 2004. När tsunamin slog hårt mot Asien 

drabbade den även Sverige. Nyheten om flodvågen dominerade alla svenska medier och 

alla andra nyheter hamnade i skuggan av vågen. Ghersetti, Andersson Odén och Wallin 

(2005) beskriver att ju mer hotfull en händelse eller en kris verkar vara desto större 

osäkerhet och rädsla skapar den. Detta i sin tur förstärker behovet av avgörande 

information. I studien kom de bland annat fram till att kvällstidningarna generellt 

publicerade mer material, både i text och bild, än vad morgontidningarna gjorde.  

 

Forskaren Henk Prakke har konstruerat en nyhetsvärderingsmodell som utgår från tre 

avstånd: kulturellt avstånd, rumsligt avstånd och tidsmässigt avstånd (Weibull & 

Wadbring, 2014). Ju närmare händelsen är rumsligt, kulturellt och tidsmässigt, desto 

troligare blir det en högt prioriterad nyhet. Terrordådet på Drottninggatan blir därför 

ytterst relevant att undersöka då det hände i centrala Stockholm och är en oväntad och 

dramatisk händelse. Weibull och Wadbring (2014) nämner i sin bok “Massmedier - nya 

villkor för press, radio och tv i det digitala medielandskapet” journalisten Walter 

Lippmann och hans krav på en nyhet. De förklarar att en nyhet måste vara något som 

kan få respons från allmänheten. Nyheten ska kunna väcka känslor hos läsaren och 

erbjuda läsaren en möjlighet till identifikation.  

 

Hot och risker innebär ofta undantag från det normala. Nord och Strömbäck (2005) 

redogör för att kunna beskriva ett dramatisk konflikt, så att den kan nyhetsvärderas 

högt, behövs den personifieras och sättas i olika roller. Till exempel ställs den goda 
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viljan mot det elaka eller demokratin ställs mot terrorn. Tabellen nedan visar vilka 

faktorer som påverkar nyhetsvärdet för upplevda risker (Nord & Strömbäck, 2005). 

 

(Nord & Strömbäck, 2005, s.30) 

 

Teorin om hur nyheter värderas är intressant för vår uppsats då terrordådet på 

Drottninggatan är en sensationell och stor nyhet. Därför tycker vi att det är intressant att 

undersöka vilka bilder som tidningarna väljer att publicera på sina förstasidor och 

gestalta händelsen med. 

 

3.2 Postkolonialism  

I vår studie kommer tankegångar som behandlar en kritisk analys av västerländska 

diskurser kring identitet vara relevanta. Brune (2004) förklarar att teorin kom till och 

användes för att rättfärdiga kolonialismen om idéerna av Europas överlägsenhet. Detta 

är något som fortfarande kan ses pågå i det moderna västerländska samhällena och som 

med andra ord kan förklaras med rasism.  

 

Teorin handlar om hur ett tänk om “vi” och “de andra” har skapats genom den 

västerländska kulturhistorien. Teorin om postkolonialismen har sina rötter från 

forskaren Edward Saids teori om Orientalism där han har forskat kring skillnaderna 

mellan väst- och östvärlden. I sin bok menar han att den så kallade “Orienten” är en 

motbild av väst, att de konstrueras som varandras motpoler (Said, 2016). Orienten 

kännetecknades som bakåtsträvande, förtryckt och kvinnligt medan väst förknippades 

med attributen demokrati, överlägsenhet, manlighet och rationalitet (Eriksson, Baaz & 

Thörn, 1999). Loomba (2006) drar slutsatsen att ordet postkolonialism enbart blir 

användbart om det används försiktigt och preciserat. Hon menar att i det avseendet kan 

postkolonialism jämföras med begreppet patriarkat inom feministisk teori där 
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patriarkatet har fungerat som ett tecken för att förmedla bilden av en 

ojämlikhetsstruktur. På samma sätt har ordet postkolonial fått samma attribut fast med 

anknytning till kolonisering.  

 

Postkolonialism är en kritisk analys av västerländska diskurser kring identitet. Ylva 

Brune (2004) menar att teorin om Europas och européernas överlägsenhet fortfarande 

präglar de moderna västerländska samhällena. Tolkningsramen utifrån teorin är “vi” och 

“de andra”, där “de andra” står utanför utvecklingsprocessen. För varje etablerat “vi” 

skapas även “de andra” som är annorlunda och en kontrast till “oss”. Eriksson, Baaz och 

Thörn (1999) skriver att “de andras”, alltså de utomeuropeiska, identitet präglas av att 

vara barbariska och oupplysta i jämförelse mot den civiliserade och upplyste europén. 

Detta skapar ett grundläggande hot mot den koloniala symboliska ordningen. Den 

“andre” blir en stereotypisk symbol. 

 

Med hjälp av den postkoloniala teorin kan vi identifiera vad som är “vi” och “de andra” 

i rapporteringen om dådet på Drottninggatan. Teorin kan också hjälpa oss att se hur 

journalistiken beskriver “vi” och “de andra” samt hur journalistiken ordnar in “vi” och 

“dem” socialt. Vi anser att den här teorin är användbar vid analysen av det empiriska 

materialet då gärningsmannen, Rakhmat Akilov, har sitt ursprung i Uzbekistan och får 

rollen som “de andra” som inte passar in och är ett hot för Sverige. Brune (2004) menar 

dock att man kan ifrågasätta rimligheten i att tillämpa ett postkolonialistiskt perspektiv 

på svenska nyhetstexter. Sverige har inte i samma utsträckning kolonialism som andra 

länder. Trots det menar Brune (2004) att det i allra högsta grad är intressant att 

undersöka om text- och kunskapsproduktion kring invandrare kan ha samma 

fördomsmönster som i Europa under en kolonial tid. “Kolonialismens arv är också 

närvarande i det samtida, så kallade mångkulturella samhällets nyrasism och 

konfliktpräglade kulturella identitetsskapande” (Eriksson, Baaz & Thörn 1999, s. 39).  

 

3.3 Krisjournalistik 

Simon Cottle (2009) menar att mediernas bevakning av krig har förändrats. Förr 

rapporterade  medierna endast om själva krigen, men på senare tid har krigen istället 

medialiserats och medierna kan välja konstruktionsform. Cottle (2009) förklarar att det 

tidigare varit känt att medier kan välja en sida vid bevakningen av krig, men vid 

medialiserat krig blir det ännu mer tydligt. Det betyder att idag kan saker som visas för 
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publiken vara tillgjorda och fabricerade. Medialiserade krig kan också vara omänskliga 

handlingar, till exempel när Osama Bin Laden släppte videofilmer till medier eller vid 

avrättningen av Saddam Hussein som skedde inför stor publik (Cottle, 2009).  

 

Meningen“globalt krig mot terrorism” fick en ny innebörd efter den 11 september 2001 

när terroristorganisationen al-Qaida kapade två flygplan och körde in i tvillingtornen i 

New York (Cottle, 2006). En växande rädsla spreds globalt och efter händelsen har 

världen fått uppleva en ny krigsföring i oroligare tider. Cottle (2006) förklarar att i 

sådana här tider hamnar medier i centrum där de antingen tvingas tysta ner något eller 

att de kan fungera som en megafon för propagandakrig. Konflikter kan idag använda 

medier för att främja sina mål. Vissa använder det strategiskt medan andra manipulerar 

medier. Men allt fler konflikter söker efter medier då de besitter en makt över den 

publiken som de vill åt. Medier kan ha en mer progressiv roll i förhållandet till våld och 

terror. Det kan engagera allmänheten i diskussioner, ifrågasätta påståenden och 

mänskliga konsekvenser av terror och våld. Genom dessa sätt kan medier främja 

demokratiserad våld (Cottle, 2006).  

 

Efter 11 september har bilder blivit mer viktiga globalt när det kommer till spektakulära 

scener och symboliskt, iscensatta händelser. Det är inte ovanligt att medierna använder 

sig av sensationella och känslomässiga bilder vid krisrapportering. Karin Becker (1992) 

menar att fotografiet associeras med drama och känslor snarare än förnuft, och att bilden 

associerats med tabloidestiken som föredrar bilder med en viss grafisk utformning och 

innehåll med fokus på våld, olyckor och avslöjande eller chockerande situationer.  

 

Barbie Zelizer (2011) beskriver i “Journalism after September 11” hur bilderna som 

publicerades i den amerikanska pressen blev viktiga för folkets bearbetning av trauma. 

Hon menar att bilder under rapportering i kriser, som till exempel i terrorattacker är 

viktiga och bilderna blir ett sorts rum för bearbetning av posttraumatisk stress. 

Veckorna och månaderna efter 11 september-attacken publicerade tidningen New York 

Times mer och större bilder än tiden innan attacken. I slutet på november visade en 

undersökning hur en stor andel människor som tittar på tv-nyheter hade minskat 

drastiskt medan stödet för pressen som informationskanal hade tredubblats från den 

första veckan efter attackerna. Den populära pressen publicerade bilder av själva 

attacken, krossade byggnader, människor som sprang från platsen och sörjande. 
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Bilderna dök upp överallt, både i färg och i svartvitt, med våghalsiga bildtexter och 

rubriker som “Terror i Amerika”. Hon menar att det idag, trots 150 år sedan fotografiets 

födelse, inte finns några direkta riktlinjer för hur man väljer att använda fotografier i 

nyheter. De bilder man väljer, hur de placeras och förhåller sig i samband med 

bildtexter är till stor del intuitiv. Hon anser att detta i sin tur är något som kan bli 

problematiskt under krisjournalistik då journalister jobbar under större tidspress och 

beslut fattas under spänning.  

 

Strömbäck (2019) förklarar att när kriser inträffar vänder sig allmänheten ofta till 

nyhetsmedierna för information. Höga krav ställs på journalister då de får arbeta under 

tidspress när en kris inträffar. Mediers och journalisters roll i samhället innehåller flera 

olika krav som kan komma i konflikt med varandra, vilket i sin tur kan leda till att 

redaktionen eller journalisten kan hamna i svåra bedömnings- och avvägningssituationer 

(Lidskog, Nohrstedt & Warg, 2008). I en krissituation förväntas medierna erbjuda en 

informationskanal där de ger ut väsentlig information och bidrar till samhällets 

sammanhållning. Medborgarna måste snabbt få information om eventuella och aktuella 

risker och förhållningsregler.  

 

Lidskog, Nohrstedt och Warg (2008) redogör om medierapporteringens olika faser; 

varningsfasen, akutfasen och bearbetnings/återhämtningsfasen. I varningsfasen har 

studier visat att medier, särskilt lokala, har stor betydelse för att snabbt varna 

allmänheten vid kommande hot. I akutfasen är medierna viktiga som en 

informationskanal, men viss kritik riktas till mediernas rapportering under denna fas. 

Kritiken riktas till huruvida deras rapportering förvärrar läget genom falska och 

överdrivna rapporteringar. I den sista fasen, bearbetnings/återhämtningsfasen är det 

vanligt att medierna kan få kritik för att de inte granskat myndigheternas agerande i den 

akuta fasen och här blir sökandet efter en syndabock aktuell. 

 

Rapporteringen om terrordådet på Drottninggatan är i högsta grad rapportering i 

krisjournalistik. Det är en sensationell händelse där medier har en stor roll som 

informationskanal. Genom att förstå begreppet krisjournalistik kan det underlätta i vår 

analys då bilderna spelar en stor roll i berättandet i krisjournalistik.  
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4 Metod och material 
I det här kapitlet presenterar vi vårt tillvägagångssätt i studien samt redovisar det 

empiriska materialet. Vi tar även upp kritik till vår metod och vilka forskningsetiska 

överväganden som har tillämpats.  

 

4.1 Kartläggning 

Vi började studien med att göra en kartläggning av Aftonbladet och Dagens Nyheters 

material efter terrorattentatet. Syftet med kartläggningen var att få en överblick över hur 

många dagar som respektive tidning rapporterade om händelsen på sina förstasidor i 

papperstidningen och vilka motiv dessa bilder innehöll. Detta var även ett led i vårt 

urval för att komma fram till vilka bilder som vi valde att analysera i den kvalitativa 

studien.  

 

Vi började vår kartläggning med att undersöka hur många dagar från den 8 april till 30 

april som tidningarna valde att ha nyheten om terrorattentatet på Drottninggatan på sin 

förstasida. Aftonbladet hade nyheten tolv dagar på sin förstasida och Dagens Nyheter 

hade nyheten tio dagar. Under den aktuella tidsperioden publicerade Aftonbladet 28 

bilder och Dagens Nyheter 19 bilder i deras rapportering om händelsen. Sammanlagt 

hade tidningarna tillsammans 47 bilder om händelsen på deras förstasidor under den 

utvalda perioden.  

 

Vi kom fram till nio kategorier i vår kartläggning som var: civila människor, fordon, 

kändisar, byggnader, SOS-personal, makthavare, blommor, betonglejon och 

gärningsmannen. Dessa kategorier kom vi fram till när vi undersökte bildernas motiv i 

kartläggningen och såg att dessa nio kategorier var framträdande som motiv i flera av 

bilderna. Varje bild kunde ingå i flera kategorier, men har också tilldelats en 

huvudkategori för att presentera bilderna tematiskt i analysen. Valet av huvudkategori 

blev det motiv som vi tyckte främst hade fokus i bilden. 

 

En kategori som vi diskuterade att ta med i kartläggningen var kategorin blod. Vi valde 

att inte ta med den kategorin i fall någon känslig läsare tar del av studien och vi anser att 

kategorin ändå ingår i offer, det vill säga att när blod förekom på bilderna så förekom 
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även offer. I övrigt var det inga andra ytterligare kategorier som vi övervägde att ta 

med.  

 

För att förstå  hur vi har kategoriserat bilderna visar 

vi ett exempel. Bilden till vänster ingår i flera 

kategorier: offer, civila människor och byggnader, 

men som bildens huvudkategori har vi valt kategorin 

offer då det är det primära fokuset i bilden. För att ta 

del av kartläggningen och kategoriernas betydelse se 

bilagor.  

 

I kartläggningen kunde vi sammanfattningsvis avläsa 

att de mest förekommande kategorierna i bilderna hos 

Aftonbladet var gärningsmannen, civila människor 

och byggnader. I Dagens Nyheter var det civila 

människor, byggnader och fordon som förekom mest. Bilder på Rakhmat Akilov 

förekom mer frekvent i Aftonbladet än i Dagens Nyheter, då de hade nio bilder med 

honom som motiv medan Dagens Nyheter enbart hade två bilder under den aktuella 

perioden.  

 

4.2 Empirisk material och urval 

För att få fram förstasidorna från Aftonbladet och Dagens Nyheter under den aktuella 

perioden sökte vi i databasen Mediearkivet. Vi använde inga sökord utan sökte direkt 

via vardera tidning med datumintervallen 8 april till 30 april. Detta gjordes den 30 

oktober 2019 och även den 14 november för att säkerställa att vi inte missat något 

material. Vi valde att avgränsa oss från dagen efter terrordådet, den 8 april, till den 30 

april för att se hur länge tidningarna hade nyheten på sina förstasidor. Anledningen till 

varför vi valde att avgränsa oss till den 30 april var att nyheten började avta från 

tidningarnas förstasidor i slutet på april. Vi kunde genom att söka i Mediearkivet 

konstatera att under maj förekom nyheten om terrordådet på Drottninggatan endast en 

gång på vardera tidnings förstasidor, dessutom med bilder som redan publicerats. På så 

sätt beslutade vi att avgränsa oss till den 30 april. 
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Kartläggningen visade att tidningarna gestaltat händelsen med 47 bilder på förstasidorna 

under den aktuella perioden. Vi valde att analysera tolv av dessa bilder på djupet. Valet 

av våra tolv bilder blev de som vi ansåg vara mest intressanta och var även de bilder där 

flera av kartläggningens kategorier var synliga. Eftersom vi genomförde en kvalitativ 

studie ansåg vi att vi inte behövde ha jämt fördelat antal bilder tidningarna emellan, utan 

vi gjorde ett medvetet och strategiskt urval för att komma fram till dessa tolv bilder. 

Starrin och Svensson (1994) redogör för att ett urval kan göras strategiskt då syftet med 

kvalitativa studier är att identifiera olika kvalitativa uppfattningar istället för att försöka 

uppskatta hur stor andel av något som förekommer. De förklarar också att strategiska 

urval görs för att nå en variationsbredd och därför kan forskarna själva välja vad de vill 

analysera.  

 

Det empiriska materialet från Aftonbladet var sju bilder; bilddraget på förstasidan från 

den 8 april där människor hjälper skadade personer på gatan, en bild på militärer från 

den 9 april, en bild på en kvinna och en polis som kramas från den 10 april, en bild på 

Rakhmat Akilov från den 10 april, en bild på den kraschade lastbilen från den 12 april, 

en bild på Leif GW Persson från den 12 april och ytterligare en bild på Rakhmat Akilov 

men från den 16 april. 

 

Vi valde fem bilder från Dagens Nyheter och dessa var; en bild på lastbilskraschen 

tagen inifrån en byggnad som publicerades den 8 april i Dagens Nyheters första 

upplaga, en bild på en kvinna som lämnar blommor tagen från den 9 april, en bild på 

folkmassan i Stockholm från den 10 april, en bild där SOS-fordon syns på 

Drottninggatan från den 12 april och en bild på Stefan Löfven från 13 april.  

 

Dagens Nyheter publicerade två olika förstasidor den 8 april. I den tidiga utgåvan 

publicerades en förstasida där en läsarbild på lastbilskraschen var dragbilden och i den 

andra upplagan publicerades en bild från TT. I den här studien undersöktes endast den 

första publicerade bilden då vi fann den mest intressant och att det var den bilden som 

tidningen publicerade först.  

 

I kartläggningen valde vi att döpa kategorin innehållande bilder på Rakhmat Akilov till 

gärningsmannen istället för hans namn. Vi valde att göra detta då vi ville skilja honom 

från civila människor och vi ansåg att kartläggningen blev tydligare genom kategorin 
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gärningsmannen istället för Rakhmat Akilov. I övrig text benämner vi honom som 

Rakhmat Akilov.  

 

I analysen analyserade vi inte rubriker och övrig text på förstasidorna. Däremot om 

rubrik, underrubrik och pufftext ingick i bilden, det vill säga om texten var en del av 

bilden, analyserades dessa då vi ansåg att de tillhörde bilden.  

 

Vi är medvetna om att krisjournalistik tillämpas i synnerhet på webben, då det är dit 

man vänder sig för att få snabb information och uppdateringar. Men då denna studie 

avser att undersöka bildjournalistiken på förstasidor i papperstidningar har vi valt att 

avgränsa oss till enbart det.  

 

För att underlätta analysen och komma fram till ett resultat har vi konstruerat fem 

analysfrågor. Analysfrågorna tar avstamp i våra valda teorier och metoder: 

 

• Hur framställs gärningsmannen Rakhmat Akilov? 

• På vilket sätt konstrueras “vi-het”? 

• Vilka känslor förmedlas? 

• Vilken fakta lyfts fram?  

• Vem ges auktoritet i bilderna? 

 

4.3 Kvalitativ metod 

I den här studien valde vi att genomföra en kvalitativa analys då vi ville analysera de 

utvalda bilderna från förstasidorna på ett djupare plan. Den kvalitativa metoden 

kommer, enligt Eliasson (2018), bäst till användning när det gäller att komma åt 

sammanhang som inte uppenbarar sig på en gång utan behöver en djupare analys. 

Esaiasson (2017) m.fl. skriver att det finns flera skäl till att använda den kvalitativa 

analysmetoden. Bland annat är ett viktigt skäl att textens helhet antas vara något annat 

än summan av delarna, det vill säga att vissa delar i texten anses viktigare än andra.  

 

4.4 Semiotisk bildanalys 

Vi använde oss av en semiotisk bildanalys för att förstå bildernas innehåll då dess syfte 

är att undersöka vad bilder säger. Eriksson och Göthlund (2012) förklarar att 

analysmetoden utgår från den semiotiska teorin som menar att individer har möjligheten 
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att tolka bildernas budskap och betydelse. Semiotik betyder tecken och för att tolka en 

bild måste vi kunna koda just bildens tecken. En bild eller ett fotografi kan avbilda en 

faktisk verklighet, vilket gör att det kan ge intryck av att de ligger nära verkligheten och 

kan framkalla känslor (Eriksson & Göthlund, 2012). Genom att använda semiotik kan 

man förstå hur bilder av olika slag påverkar och samverkar med betraktaren. Wærn, 

Pettersson och Svensson (2004) förklarar att metoden har två olika meningsnivåer: 

denotation och konnotation. 

 

4.4.1 Denotation:  

Denotation är den uppenbara meningen i bilden. Genom att se till bildens denotation 

identifierar man vad den föreställer, det vill säga tecknens grundförståelse bestäms 

(Eriksson & Göthlund, 2012). I denotationen kan man också redovisa bildens utsnitt, 

kameravinkel/perspektiv och bildens färg. I en semiotisk bildanalys är det 

grundläggande att börja analysen med denotation då bildens olika element identifieras 

vilket gör att innehållet i bilden framträder tydligare.  

 

4.4.2 Konnotation: 

Konnotation analyserar bilders betydelse. Vi gör våra tolkningar och försöker se 

budskapet. Med konnotation avses kulturella associationer som är gemensamma för en 

grupp människor där många delar samma värderingar och erfarenheter. Hansson, 

Karlsson och Nordström (2006) förklarar konnotation som en kulturell association som 

leder till två reflektioner. Den ena där de konnotativa tecknet kan förknippas med någon 

form av gemensamt språksystem och den andra hänvisar till den enskilda människans 

egna upplevelser och erfarenheter. Detta gör att bilder genom konnotation kan tolkas 

olika från person till person.  

 

4.5 Metafor, metonymi och index  

I en metafor görs en underförstådd jämförelse mellan två olika saker som har något 

gemensamt, man talar om likhet (Mral & Olinder, 2011). Metaforen kan sammanfatta 

en händelse och bli en symbol för den, till exempel en bild på fredsduva som blir en 

metafor för fred. Mral och Olinder (2011) förklarar att metaforer är förkortade budskap 

och omskrivningar för något större och komplicerat. De tar upp ett exempel när 

Winston Churchill höll tal och använde sig av metaforen “järnridå” som fungerade som 

en tänkt gräns för att dela Europa. Bilden av järnridån, som alltså blev en metafor, 
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förklarade och gjorde verkligheten lättare att förstå. Vi tror att metaforer kan återfinnas i 

de bilder som vi har valt att analysera och därför anser vi denna stilfigur lämplig i 

analysen. 

 

En metonymi är en bild som genom närhet till objektet omfattar ett budskap (Mral & 

Olinder, 2011). Metonymi står i nära relation till en händelse. Det är vanligt att 

bildskapare använder metonymier till att berätta en historia eller karaktärisera en 

situation. Vi tänker att den här stilfiguren kan komma till användning då krishändelser, 

enligt Mral och Olinder (2011), ofta skildras genom metonymi där man till exempel kan 

skildra med bilder av förstörda hus eller drabbade människor efter en tragedi. Händelsen 

är kanske stor och svår att fånga, så istället låter man en person representera hela 

situationen. Då görs tragedins dimensioner mer förståeliga och det är lättare att 

identifiera sig och relatera. Mral och Olinder (2011) tar också upp ett exempel där en 

bild av ett tomt hav får symbolisera passagerarfartyget Estonia som sjönk i september 

1994. Havet blir då en metonymi för Estoniakatastrofen där delen får representera 

helheten och bilden på det tomma havet kan väcka känslor hos publiken.  

 

Mral och Olinder (2011) nämner att metonymi frekvent används i rubriker i 

nyhetsrapportering och ger exempel på rubriken: “Bush bombar Bagdad”, där Bush blir 

metonymin för den amerikanska ledningen då det inte är han själv som direkt bombar 

Bagdad. Även Bagdad blir delvis metonymin för den irakiska nationen.  

 

Index är ett av de bastecken som har sitt ursprung inom semiotiken för att beskriva 

tecken och kunna tolka bilder. Index skapas ur ett orsakssamband mellan två händelser 

(Carlsson & Koppfeldt, 2008). En bild med ett index i är bilder eller fotografier som 

visar på hur en händelse har gått till. Wærn, Pettersson och Svensson (2004) förklarar 

att om bilden verkligen avbildar något har det ett bevisvärde. Det är ett tecken som 

“pekar på” på det som det står för och index betyder just “pekfinger”. Till exempel är en 

bild på rök ett index för en brand och fotspår på en sandstrand är ett index för att någon 

har gått där.  

 

Dessa stilfigurer kan hjälpa oss att rekonstruera bilderna. Använder sig Aftonbladet och 

Dagens Nyheter av metaforer, metonymier och index i sin rapportering om 

Drottninggatan på förstasidorna?  
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4.6 Visuell retorikanalys 

Efter att ha undersökt bildernas innehåll använde vi oss av en visuell retorikanalys för 

att undersöka vilka känslor bilderna förmedlade. Wærn, Petersson och Svensson (2004) 

förklarar att retoriken främst handlar om hur en talare arbetar med språket för att 

övertyga sin publik, men att den kunskapen också kan användas av bildskapare. 

Retoriken finns överallt då varje situation där någon eller några vill påverka ens tankar 

eller val kan kallas för retorisk. Oftast kommunicerar vi med syftet att just övertyga. Vi 

står också inför många val dagligen där medier är en av de faktorer som arbetar med att 

försöka övertyga sin publik. Därför tvingas de att hitta nya och andra sätt att locka 

publiken till deras kanal och oftast, enligt Carlsson och Koppfeldt (2008), bidrar ett 

dramatiserat och sensationellt innehåll till ökad läsning. I konkurrensen om 

uppmärksamheten blir retoriken mediers medel att med ord eller bilder få människor att 

uppleva, känna och engagera sig.   

 

Bildspråklig retorik används främst inom reklam och propaganda men förekommer till 

stor del också i nyhetsförmedling. För att skapa förtroende, förståelse och känslor hos 

publiken används tre byggstenar. Dessa tre är ethos, logos och pathos, även kallat 

auktoritets-, förnuft- och känsloargument. Carlsson och Koppfeldt (2008) betonar att 

dessa tre byggstenar helst ska samverka likt en “treklang” och bilda en enhet.  

 

En fotograf måste tänka på att framställningen av en bild är trovärdig.  

“Ett foto i en så kallad skvallertidning har vanligtvis betydligt lägre trovärdighet än 

samma foto som publicerat i en morgontidning. Fotografen eller bildjournalisten bör 

också förmedla en bild av en händelse på ett tillförlitligt sätt (logos) för att få oss att tro 

på att avbildningen är “sann” och till exempel inte ger ett manipulerat intryck” (Mral 

& Olinder, 2011, s 16). 

 

 

4.6.1 Ethos: 

Ethos är oftast den positiva bild man vill förmedla till andra för att framstå trovärdig. 

Trovärdigheten är viktig då människor har ett starkt behov av tillit och om publiken tror 

på dess budbärare, som i detta fall är tidningarna, stärks tilliten. I dagstidningar 

ifrågasätts oftast inte ethos då tidningen redan känns trovärdig och publiken förlitar sig 
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på den (Carlsson & Koppfeldt, 2008). När ethos används är det vanligt att avsändaren 

försöker skapa en “vi-känsla” med publiken (Karlberg & Mral, 1998).  

   

4.6.2 Pathos:  

Pathos talar till våra känslor. Det kan röra sig om bland annat längtan, hopp, upprördhet 

och medkänsla. Situationen som man befinner sig i avgör vilken typ av pathos som 

försöks förmedlas (Carlsson & Koppfeldt, 2008). En bild på den vita slöjan och kronan 

på brudens huvud räcker för att publiken ska få känslan av vemod medan en 

sjukhusentré kan användas för att skapa ett obehag (Wærn, Pettersson, Svensson, 2004).  

 

4.6.3 Logos: 

Logos talar till publikens förnuft och kritiskt omdöme. Med logos blir läsarna upplysta 

och informerade. Oftast görs det genom sakliga argument eller i form av faktaargument 

(Karlberg & Mral, 1998). Tal som hjälper publiken att dra slutsatser så att de får en 

“aha-upplevelse” kan också knytas till logos. Forskare har hävdat att logos inte kan 

fungera som en bild, men att det faktiskt är möjligt. De förklarar att vi måste anstränga 

oss mer för att förstå vad bildens logos vill säga (Wærn, Pettersson, Svensson, 2004).   

  

 

4.7 Metodkritik  

Ett problem med vår forskning är att resultatet i den kvalitativa delen är baserat på våra 

egna tolkningar. Därför kan vi med vår förutfattade förståelse missa information som 

inte hör till vår uppfattning. Hade andra forskare analyserat samma bilder hade 

resultatet kunnat bli annorlunda då vi har olika kulturella bakgrunder och erfarenheter. 

Ekström och Johansson (2019) diskuterar om tolkningar kan vara vetenskapliga, då de 

bygger på subjektiva åsikter och en förförståelse. De menar dock att svaret är både ja 

och nej. Allt som uttrycker och symboliserar något (till exempel en bild) har en mening 

som vi kan förstå om vi har tillgång till kulturens och samhällets koder (Ekström & 

Johansson, 2019). Som forskare kan vi inte förstå och ta reda på något utan att ha en 

förförståelse. Utan förförståelsen skulle bilder som tolkas bli obegripliga. Ekström och 

Johansson (2019) menar att tolka är en aktiv process och inget passivt observerande. 

Vetenskapen blir subjektiv eftersom ett subjekt tolkar något, men vetenskapen är inte 

subjektiv i den betydelsen att det är den enskilda individens tolkning som är det 

intressanta.  
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Innan vi började analysera hade vi inte bestämt oss för hur tolkningen av bilderna skulle 

genomföras. Däremot har vi under studiens gång alltid diskuterat tolkningar och vi har 

analyserat varje bild tillsammans för att på så sätt komma fram till en gemensam 

tolkning. Bryman (2018) förklarar att vid intern reliabilitet så diskuterar forskarna och 

kommer överens om hur de ska tolka det de ser och hör.  

 

Bryman (2018) förklarar att kvantitativa forskare har kritiserat kvalitativa 

undersökningar i brist på deras transparens. Kvantitativa forskare menar att det kan vara 

svårt att säkerställa vad kvalitativa forskaren verkligen gjort, hur den kommit fram till 

dess slutsatser, och hur olika människor valts ut för studien. Därför har vi i den här 

studien valt att vara transparenta i våra val för att stärka vår validitet.  

 

Ett annat problem kan vara att vi själva blev berörda när terrordådet inträffade. Ekström 

och Johansson (2019) skriver att som forskare får vi inte låta våra enskilda upplevelser 

och uppfattningar styra våra tolkningar, vilket var något som vi hade i åtanke när vi 

tolkade det empiriska materialet.  

 

Vi är dessutom väl bekanta med tidningarna Aftonbladet och Dagens Nyheter och hade 

innan studiens början en förutfattad mening om de olika tidningarna. Vår relation till 

tidningarna är något som kan ha påverkat vår studie.  

 

I vår studie jämför vi enbart två tidningar. Därför går det inte att generalisera eller låta 

två tidningar representera hela morgon- respektive kvällspressen. Det blir således inte 

ett rättvist resultat. Därför riktar vi kritik mot att vi endast analyserade två tidningar och 

hade fler tidningar analyserats hade det stärkt vår reliabilitet.  

 

4.8 Reliabilitet och validitet  

När forskare forskar handlar det om att komma fram till något som kan påstås vara sant. 

Ekström och Johansson (2019) menar att det inom vetenskapen ställs höga krav på att 

forskare ska underbygga sina påståenden och slutsater. Slutsatserna bygger i sin tur på 

argument och dessa argument bör vara giltiga och tillförlitliga (inom vetenskapen 

validitet och reliabilitet). Ett argument har giltighet om det har med saken att göra. 
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Tillförlitligt är det om uppgifterna som framkommer är riktiga (Ekström & Johansson, 

2019).  

 

Genom att göra en kartläggning innan studien kunde vi se vilka bilder som var 

intressanta att analysera, det stärker vår process i vårt urval. För att vara transparenta 

med vår kartläggning har vi valt att redovisa resultatet i bilagor samt presentera våra 

tankegångar i valet av kategorier.  

 

Under studiens gång har vi varit noga med att redogöra för våra tillvägagångssätt och 

varför vi har gjort olika val. Vi har utgått från våra analysfrågor till texten och genom 

flera teoretiska perspektiv analyserat det empiriska materialet för att vara giltiga och 

tillförlitliga i vår studie. Vi anser dock att det finns brister i reliabiliteten i studien då 

resultatet till viss del bygger på våra egna tolkningar.  

 

4.9 Forskningsetiska överväganden  

Enligt Vetenskapsrådets (2017) rapport om god forskningssed handlar forskningsetiska 

överväganden i hög grad om att hitta en möjlig balans mellan olika intressen som alla är 

lagenliga. Som forskare har man ett stort ansvar gentemot de personer som medverkar i 

forskningen och tar del av forskningens resultat. En viktig del i rapporten behandlar 

frågor om hur personer som medverkar i forskningen som informanter och 

försökspersoner får hanteras. De personer som medverkar ska i största utsträckning 

skyddas från skador eller kränkningar i samband med att de medverkar i forskningen 

(Vetenskapsrådet, 2017-06-12). Vi har valt att namnge gärningsmannen Rakhmat 

Akilov i vår studie då han är dömd och det vore märklig att referera till honom som 

enbart gärningsmannen. Dessutom finner vi inte att Rakhmat Akilov kan ta skada av att 

hans namn nämns i vår studie då vi använder det varsamt. 

 

På Aftonbladets förstasida den 8 april publicerades en bild på två skadade. Tidningen 

valde att göra en av de skadades ansikte suddigt för att allmänheten inte skulle kunna 

tyda vem personen på bilden är. Hade Aftonbladet istället publicerat bilden oredigerad 

och att vi kunnat avläsa kvinnans ansikte så hade vi gjort övervägandet att inte ta med 

bilden. Vi har dessutom valt att inte analysera bilder på de offer som är identifierade 

med hänsyn till deras anhöriga.  
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5 Analys  
I det här kapitlet presenteras vår analys av det empiriska materialet och studiens resultat. 

Vi har valt att slå ihop dessa till ett kapitel för att undvika upprepning, men själva 

resultatet presenteras efter analysen där vi knyter an till tidigare forskning och teorier. 

Bilderna presenteras tematiskt utifrån de olika kategorierna som vi kom fram till i 

kartläggningen. Varje bild kan ingå i flera kategorier, men vi har valt att presentera dem 

utifrån huvudkategori. Huvudkategorierna som återfinns i analysen är: Offer, civila 

människor, SOS-personal, fordon, blommor, kändis, makthavare och gärningsman.  

  

5.1 Offer 

Bild 1. Aftonbladet 8 april 2017. Foto: Tomas 

Oneborg. 

 

Den här bildens huvudkategori är offer, men ingår 

också i civila människor och byggnader.  

 

Det denotativa i den här bilden är sju personer. 

Fyra sitter ner och tre står. Någon eller något ligger 

på marken men det går inte tyda exakt vad det är. 

Tre kvinnor syns på bilden och två män samt två 

av personerna går det inte att identifiera kön på. De 

befinner sig på en gata utanför en byggnad. En 

kvinna sitter på marken utan skor och tar på sitt ben. Hon har på sig en brun kappa. 

Hennes högra fot blöder och bredvid henne ligger ett par skor. Bakom henne befinner 

sig fem personer som ser ut att hjälpa någon som ligger ned på marken. En av kvinnorna 

i bilden har ett ledsamt och oroligt ansiktsuttryck samtidigt som hon kollar ner i en 

mobil. En stor fläck med blod syns i bildens högra hörn. En man står nästan mitt i 

bilden och skymmer klungan. Rubriken lyder ”14.53 Sverige under attack”, där 

”14.53” är färgat gul. Under rubriken finns ytterligare tre underrubriker som ger en 

förklarande bild av läget efter dådet. De lyder: “Minst fyra döda och 15 skadade i 

dådet” “39-årig man anhållen” “Uppgifter i natt: Gömde sig bland tågpendlarna innan 

han greps”.  
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Det konnotativa i bilden är att det är en kaotisk situation. Det väcks också en känsla av 

rädsla eftersom bilder av denna sort inte brukar pryda omslagen då just terrorattacker är 

ovanligt i Sverige. Vi får även känslan av hjälpsamhet i en krissituation då människorna 

hjälper någon på marken. Mannen som står närmast kameran lugnar ner bilden, då har 

inte är i rörelse utan bara står stilla, kanske är han chockad? Den gula texten i rubriken 

kopplar vi till varning eller till något farligt eftersom att trafikljus och varningsskyltar 

innehåller den färgen.  

Av pufftexterna får vi mycket information och de ger oss känslan av sorg och spänning.  

 

På bilden syns en stor fläck med blod vilket är ett index för att någon eller några har 

blivit skadade. Även kvinnan på bilden blöder från hennes fot vilket visar på att hon är 

skadad och att något har hänt. Den blodiga foten blir då index för en olycka. 

   

Den här bilden etableras pathos. Bilden väcker starka känslor och empati eftersom 

människor på bilden är skadade och en stor fläck med blod syns. När vi ser 

människorna som hjälper till etableras känslan av civilkurage, medmänsklighet och 

sympati. Rubriken skapar rädsla och en allvarlig situation när de använder sig av ordet 

“attack”. Klockslaget ger en dramatisk känsla. Underrubrikerna etablerar både pathos 

och logos när det redogörs för hur många som dött och blivit skadade vid attentatet. 

Samtidigt som känslan av sorg väcks så redogörs fakta för publiken och de förklarar 

sakligt att en 39 årig man blivit anhållen. 

 

 

5.2 Civila människor 

Bild 2. Aftonbladet 12 april 2017.  

Foto: Tomas Oneborg. 

 
Bildens huvudkategori är civila 

människor, men den ingår också i 

byggnader och fordon.  

 

Det denotativa i bilden är 

lastbilen som kört in i Åhléns city. 
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En kvinna springer från platsen och har sin rygg mot lastbilen som har kraschat in i 

byggnaden. Bredvid kvinnan är en man som också är i rörelse och kollar åt lastbilens 

håll. De befinner sig vid ett övergångsställe. Kvinnan har en vit jacka, blåa jeans, ljust 

långt hår och en brun väska hängandes på vänstra axeln. Mannen är klädd i mörka 

kläder. Till vänster om lastbilen står en röd korvvagn. Intill byggnaden står några cyklar 

parkerade. På gatan ligger massa saker. Bilden är tagen under dagen. 

 

Ur ett konnotativt perspektiv tycker vi att bilden utgör panik och rädsla då kvinnan flyr 

från platsen. Saker som inte går att tyda vad det är ligger utspridda på marken, vilket gör 

att det känns som att mycket har förstörts i kraschen och att det är kaotiskt. Även 

känslan av stress och ovisshet infinner sig. Det känns som att bilden är tagen ganska 

direkt efter kraschen då kvinnan har bråttom därifrån för att troligtvis sätta sig i 

säkerhet.  

 

Att kvinnan springer från platsen talar till människans förnuft, alltså logos, då hon flyr 

från en fara. Samtidigt skapas känslan av oro och osäkerhet eftersom de inte vet vad 

som har hänt, därav kan man tyda pathos i bilden. Eftersom båda är i rörelse gör det 

bilden dynamisk vilket etablera ethos som tyder på trovärdighet. 

 

 

 

Bild 3. Dagens Nyheter 10 

april 2017. Foto: Okänt. 

 

I den här bilden är 

huvudkategorin civila 

människor men innehåller 

också kategorierna fordon och 

byggnader.  

 

Denotationen är ett stort 

folkhav på Sergels torg. Även 

byggnader syns i bilden och 

polisbilar går att tyda. Bilden 
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är tagen ur ett fågelperspektiv och är tagen under dagtid.  

 

I den konnotativa delen känner vi att bilden ger känslan av gemenskap och styrka. Vi 

får känslan av samhället står enat mot terrorn och att människor ställer upp för varandra 

i svåra situationer. Folk visar sitt stöd och medmänsklighet till alla drabbade och att 

terrorn inte kan övervinna.  

 

Den stora folksamlingen blir ett index, då de har samlats på grund av en orsak. Om 

bilden tas ur sin kontext går det visserligen inte att säga om de har samlats för något 

positivt eller negativt, men att så många har samlats tyder på att någonting har hänt. 

 

I bilden etableras ethos då det skapas en tydlig bild av “vi-känsla” och trovärdighet när 

så många människor sluts samman. Även pathos framhävs i bilden då journalistiken 

erbjuder läsaren att den talar till känslorna om gemenskap, styrka och hopp.  

 

 

 

5.3 SOS-personal 
Bild 4. Aftonbladet 9 april 2017 Till 

höger är det valda fotot. Foto: 

Läsarbild. 

 
Den här bildens huvudkategori är 

SOS-personal, men den ingår också i 

kategorierna civila människor och 

byggnader. 

 

Det denotativa i bilden är fyra 

militärer som är på väg någonstans 

och bakom dem ses två människor 

som står stilla. I bakgrunden av bilden 

syns också ett lägenhetshus. Människorna står framför en länga med balkonger som har 

två paraboler uppsatta. En av personerna i bakgrunden håller två plastkassar i handen. 
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Tre av militärerna har vapen och den som går längst fram bär en väska i sin högra hand. 

Två bär hjälm. Det är dagtid.  

 

Vi får med konnotationen känslan av spänning och att någonting är på väg att hända. 

Vi kopplar de gröna kläderna till militären och därför får vi känslan av hot och att det är 

på fullaste allvar, då militären endast kopplas in vid större händelser.  

 

Vi tolkar bilden på militärerna som en metafor för krig. De syns i ett, vad som verkar 

vara, ett vanligt bostadsområde och det hör inte till vanligheten. Man förstår att det är 

något allvarligt som har hänt när militären kopplas in och därför blir de även i det här 

fallet också ett index. 

 

I den här bilden framhävs ethos. Militären är till för att skydda vårt land i krig, därför 

känner vi tillit till dem. En “vi-känsla” skapas då det är publiken och militären mot 

terrorn. Militären utger auktoritet.  

 
 

 

Bild 5. Dagens 

Nyheter 12 april 

2017. Foto: Magnus 

Hallgren.  

 

Bildens huvudkategori 

är SOS-personal, men 

bilden ingår också i 

kategorierna civila 

människor, fordon, 

byggnader, offer och 

betonglejon.  

 

Det denotativa i den här bilden är en gata fylld av människor, poliser, polisbilar och 

ambulanser. Det är fullt med olika skyltar i bilden, både trafikskyltar och skyltar på 

byggnaderna. I förgrunden syns två betonglejon och det står även två till lite längre bort. 

Ungefär i mitten på bilden ser man två rättsläkare som ser ut att ta hand om något som 
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ligger på marken. Intill bilden har Dagens Nyheter gjort ett montage med en klocka över 

händelseförloppet. Två klockslag är gulmarkerade med runda ringar och det är tiden då 

SOS får in sitt första larm om attentatet och tiden när polisen gripit Rakhmat Akilov.  

 

Konnotationen i bilden är att all personal från räddningstjänsten och alla fordon som är 

utspridda på gatan ger ett kaotiskt intryck. Bilarna är också parkerade mitt på gatan för 

att blockera framkomligheten vilket går att tolka att något allvarligt har hänt. Man får 

känslan av att det är en tomhet och hopplöshet i bilden. Det känns som folk är förvirrade 

över vad som har hänt. Med hjälp av montaget av klockan kan man se att det bara tog 

fem minuter från att larmet kom in till att polisen kom till platsen. Det tolkar vi som att 

tidningen vill visa på att polisen agerade snabbt och gjorde sitt jobb.  

 

Fordonen i bilden blir ett index på att något har skett och deras sätt att spärra av vägen 

blir ett tecken på att något allvarligt har hänt och att allmänheten ska hålla sig undan. 

 

Rättsläkarna på bilden gör att det blir en allvarlig situation och vi förstår att något 

hemskt har hänt då de oftast inte befinner sig på öppen gata. Ethos blir synligt i 

samband med all personal från räddningstjänsten. Klockan presenterar fakta om viktiga 

tider till händelsen och det hjälper publiken att få en tidsuppfattning, på så sätt syns 

logos i bilden.  

 

 

Bild 6. Aftonbladet 10 april 2017. Till höger är 

det valda fotot. Foto: Magnus Sandberg.  

 

Den här blidens huvudkategori är SOS-

personal men ingår även i kategorierna 

människor, blommor och byggnader.  

 

Det denotativa i bilden är två personer som 

kramar varandra. Den ena är en manlig polis 

och den andra är en kvinna. Kvinnan sträcker 

sig över en betongmur för att krama polisen 

som ler. Polisen har uniform och hatt på sig. 
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Han har dessutom solglasögon och håller en bukett röda rosor i sin vänstra hand. 

Kvinnan har en beige kappa på sig som är uppknäppt och mörkt långt hår i en tofs. I 

bakgrunden ses människor och ett stort glasfönster.  

 

Det konnotativa i bilden är tacksamhet. Folk uttrycker sitt tack till polisen genom att 

krama om dem och visar att de stöttar deras arbete genom att ge blommor. Bilden ger 

glädje och uppskattning.  

 

Den här bilden talar till våra känslor och pathos blir synligt. Känslan av glädje och 

gemenskap infinner sig och att samhället tillsammans övervinner terrorn. Polisen får 

oftast inte den positiva uppmärksamhet som i det här fallet, vilket gör att bilden blir 

extra intressant och väcker känslor. De har en auktoritär arbetsroll i samhället och har 

respekt av befolkningen och det är inte ofta som de porträtteras ur den här synvinkeln 

där de kramar civilbefolkningen. Därför blir bilden också sällsynt. Här uppfattar vi 

polisen som mer mänskliga, som “en av oss”.  

 

 

5.4 Fordon 
 Bild 7. Dagens Nyheter 8 april 

2017. Foto: läsarbild.  
 

Den här bildens huvudkategori 

är fordon, men ingår också i 

kategorierna byggnader, SOS-

personal och blommor.  

 

Det denotativa i bilden är 

lastbilen som kraschat in i 

Åhléns City. Det står även en 

polisbil parkerad mitt på gatan. 

Det är polisavspärrningsband 

uppsatta runt lastbilen och Åhléns. Det ligger något vitt på marken i närheten av 

polisbilen och lastbilen. Shoppinggatan är folktom förutom två personer i svart som står 
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utanför H&M. Bilden är tagen ur ett fågelperspektiv och ser ut att vara tagen inifrån ett 

fönster i byggnaden mittemot Åhléns.  

 

Enligt oss är konnotationen en känsla av tomhet och förödelse. En känsla av öde och 

chocktillstånd för hela staden. Bilden är grå-brun vilket stärker en nedstämd känsla.  

 

Bilden talar till pathos då vi ser kaoset mitt i Stockholm, vilket inte är vardag. Vi får 

känslan av obehag och förundran. Polisbilen etablerar ethos eftersom deras uppdrag är 

att skydda och hjälpa samhället. Polisens arbete är till stor del att ta hand brottslingar 

och att de visar sig på platsen ger trovärdighet. Bilden är också en läsarbild vilket visar 

på ethos då personen varit på plats och tagit bilden. Även logos etableras då det är en 

översiktsbild där läsaren ser vad som har hänt.  

 

5.5 Blommor 
Bild 8. Dagens Nyheter 9 april 2017. 

Foto: Alexander Mahmoud. 

 

I den här bilden identifieras blommor 

och civila människor som kategorier där 

blommor är huvudkategorin.  

  

Det denotativa i bilden är en kvinna 

som sätter i en blomma bland andra 

blommor. Tillsammans utgör 

blommorna en sorts vägg. Det går att 

skymta en bit av Sveriges flagga bakom 

blomsterväggen. Kvinnan har mörkt hår 

uppsatt i en knut på huvudet, svart tröja 

och svart jacka. Hon håller i rosor i sin 

vänstra hand. Hon har ett örhänge och en tatuering på högra handleden samt en 

tatuering bakom örat. Kvinnan ser sammanbiten och seriös ut. I bakgrunden syns tre 

personer. Bilden är tagen ur ett grodperspektiv och överst i bilden finns rubriken “Sorg, 

chock och respekt” med ett smalt typsnitt. Det finns en pufftext i bilden som förklarar 

att det var många som samlades på Drottninggatan dagen efter attentatet för att visa sin 
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kärlek och solidaritet för offrena. Pufftexten lyder: “Tusentals människor sökte sig på 

lördagen till Drottninggatan i Stockholm för att visa sin vördnad för de som dog och 

skadades i fredagens terrorattentat. – Det känns i hjärtat, jag var tvungen att komma hit 

för att visa kärlek, stöd och solidaritet, säger Anamaria Suazo Swahn, 27 år.” 

 

Konnotationen i bilden upplever vi sorg, bearbetning av sorg och förtvivlan. Vi får 

också en känsla av gemenskap, att samhället står enat mot terrorn. Eftersom bilden är 

tagen ur ett grodperspektiv framställs kvinnan med makt och styrka. Kvinnan 

representerar samhället som tillsammans sörjer och visar respekt mot de omkomna 

genom att lämna blommor på platsen. Att hon är klädd i svart och lämnar blommor gör 

att man får känslan av en begravning. Rubriken får ta stor plats i bilden och i samspel 

med bilden ger det starka känslor av empati. Även pufftexten tolkar vi som känslig och 

respektfull. En kvinna får komma till tals och beskriver flera av hennes känslor och det 

är tydligt att hon är berörd av händelsen.   

 

Blommorna i bilden och kvinnans gest blir ett index för offren och bearbetning av 

sorgen efter det inträffade terrordådet. 

 

Denna bild talar till betraktarens känslor, pathos. Det är en respektfull bild där man 

känner sorg över attacken och de omkomna samtidigt som den signalera kärlek då den 

visar på samhällets medkänsla. I rubriken syns också pathos då de ordval beskriver 

olika känslor. Pufftexten bekräftar de känslor som bilden förmedlar genom att det 

beskrivs vad som sker på bilden och att personen på bilden får komma till tals.  

 

 

5.6 Kändis 

Bild 9. Aftonbladet 12 april 2017.  Foto: Sofia 

Nahringbauer.  

 

Bildens huvudkategori är kändis.  

 

Det denotativa i bilden är en närbild på en man, 

Leif GW Persson. Han ser gammal ut och har 

rynkor i ansiktet. Han har grått hår och grått skägg. 
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På huvudet sitter hans glasögon och hans blickriktning är mot kameran. Leif GW 

Persson har något brunt på sig på överkroppen med jeanstyg under. Han ser 

eftertänksam ut.  

 

Konnotationen i bilden tyder på att han är i en allvarlig situation. Vi upplever att han 

ser ledsen och betänksam ut. Leif GW Persson brukar få komma till tals när det handlar 

om brott och olyckor och han framställs ofta som en expert inom området då han är 

professor i kriminologi. Därför får vi känslan av att han ska uttala sig om något viktigt i 

fallet. Tidningen låter honom fronta förstasidan då han är välkänd i Sverige och folk vill 

höra hans tankar och teorier om dådet.  

 

Då metonymi står i nära relation till en händelse kopplar vi bilden på Leif GW Persson 

till något som handlar om brott. Genom att bara se bilden på honom så förstår vi att 

hans uttalande kommer att handla om något som har med brott att göra då han är 

kriminolog.  

 

Genom att ha Leif GW Persson på första sidan etableras ethos då en känd person 

används för att etablera trovärdighet. Hans roll som expert gör ethos starkare. Pathos 

blir synlig främst i hans ansiktsuttryck där han ser uppgiven och allvarlig ut.  

 

 

 

5.7 Makthavare 

Bild 10. Dagens 

Nyheter torsdag 13 april 

2017.  Foto: Björn 

Larsson Rosvall.  

 

Bildens huvudkategori 

är makthavare men 

innehåller också 

kategorin civila 

människor.  
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Det denotativa i bilden är Sveriges statsminister, Stefan Löfven. Han står framför en 

mikrofon och har händerna ihopsatta. Stefan Löfven är i fokus och bakom honom 

befinner sig en publik. Han är klädd i en svart kavaj med vit skjorta och röd slips. På 

kavajen har han socialdemokraternas pin. Hans ansiktsuttryck är allvarligt och 

koncentrerad. Rubriken som ingår i bilden lyder “vässad som krishanterare” och 

pufftexten nedanför förklarar att terrordådet blev en stor prövning för honom men att 

hans ledarskap hyllas: “Terrordådet på Drottninggatan blev Stefan Lövfens tredje stora 

prövning som statsminister. Han har tagit lärdom av regeringskrisen 2014 och 

flyktingkrisen 2015. Nu hyllas Löfvens ledarskap. Men den nye landsfadern får svårt att 

ena landet”.  

 

Konnotationen i bilden upplever vi är en sammanbiten stämning. Hans ansiktsuttryck 

sätter känsloläget för bilden vilket blir allvarligt och fokuserat. Vi tolkar rubriken i 

samspel med bilden som att Löfven är fokuserad och redo att hantera kriser. Att han är 

ledsen för det som har hänt men är redo att hantera kommande kriser och att han inte 

ger upp. Sättet han håller ihop sina händer på tolkar vi som att han vässar dem, precis 

som rubriken säger. Utan rubriken tolkar vi hans händer som att han i mitt uppe i en 

applåd. Vi tolkar pufftexten om Stefan Löfven som att han är lite av en hjälte eftersom 

hans ledarskap hyllas. 

 

Stefan Löfven blir en metonymi för Sverige då han representerar hela landet. 

 

Även vid den här bilden blir ethos synligt i form av att Stefan Löfven som är en 

makthavare får komma till tals. Samtidigt som bilden visar på trovärdighet väcker den 

också känslan av att han är bekymrad genom hans ansiktsuttryck. Pufftexten tyder på 

logos då det är sakuppgifter i texten om regeringskrisen och flyktingkrisen. Även ethos 

etableras i pufftexten då den betonar att det är Löfvens tredje stora prövning som 

statsminister och att han tagit lärdom från tidigare kriser.  
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5.8 Gärningsmannen 

Bild 11. Aftonbladet måndag 10 april 

2017. Foto: Lasse Allard.  

 
Bildens huvudkategori är 

gärningsmannen.  

 

Denotationen i bilden är en halvbild 

på en man, som är gärningsmannen 

Rakhmat Akilov. Han sitter ner och 

tittar snett framåt. Han har svart hår 

och en blå tröja på sig. Ansiktsuttrycket är allvarligt och han ser bestämd ut. Bilden är 

mörk och ser ut att vara tagen under kväll/natt.  

 

Konnotationen i bilden är mystik och rädsla. Vi tolkar bilden som att han sitter i 

baksätet i en bil och stirrar ut genom fönstret. Det bildas en slags ram runt honom som 

ger känslan av att han är tagen och att han befinner sig i polisens händer. Hans allvarliga 

ansiktsuttryck ger känslan av att han varken bryr eller ångrar sig. Han ser likgiltig ut. Vi 

upplever att han stirrar på något vilket gör att han ser obehaglig ut.  

 

Bilden visar på pathos då bilden väcker känslor. Samhället får se en bild av vem som 

kan ha orsakat dådet. Vi upplever att det blir mer verkligt när man får ett ansikte på den, 

vid tillfället, misstänkte personen och samhället erbjuds möjligheten att få en syndabock 

för dådet. Genom att publicera en bild på Rakhmat Akilov ger det möjlighet att väcka 

känslor hos publiken.  
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Bild 12. Aftonbladet 

söndag 16 april 2017. 

Foto: Okänt.  

 

Bildens huvudkategori är 

gärningsmannen men 

innehåller också kategorin 

civila människor.  

 

 

 

Denotationen av bilden är att Rakhmat Akilov står framme vid disken i en butik. Han 

syns i profil och pekar rakt fram med högra armen och tittar på personen som står till 

vänster i bild. I bilden syns tre skärmar och olika kartonger med saker i. Rakhmat 

Akilov har på sig en grön jacka och butikspersonalen har svarta kläder.   

 

Det konnotativa i bilden är att Rakhmat Akilov känns hotfull och målmedveten då han 

pekar på något som indikerar på att han är bestämd. Vi upplever att han säger till 

personalen att hämta något som han pekar på eller ger hen order.  

 

Bilden talar till känslor och innehåller därför pathos. Bilden ger känslan av obehag just 

för att Rakhmat Akilov pekar så bestämt på något och nästan lutar sig över disken. Vi 

anser också att ethos etableras då bilden troligtvis är tagen från en övervakningskamera 

från butiken, vilket gör bilden trovärdig.  

 

5.9 Sammanfattande analys och återkoppling 

I det här kapitlet kommer vi att återkoppla vår analys till teorin och tidigare forskning 

samt svara på våra analysfrågor.  

 

Terrordådet på Drottninggatan värderas högt nyhetsmässigt. Händelsen är sensationell 

och ovanlig för Sverige och nyheten får uppta mycket plats på tidningarnas förstasidor 

under de efterföljande dagar efter dådet. Dådet får mest plats som förstanyhet, men syns 

även i spalter och hyllor på de båda tidningarnas förstasidor. Händelsen täcker flera 

punkter för hur en nyhet ska värderas högt, bland annat är den rumsligt, kulturellt och 
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tidsmässigt nära och drabbar många personer. Om man utgår från Nord & Strömbäcks 

(2005) tabell (se sida nio) kan vi genom den här studien konstatera att terrorattentatet på 

Drottninggatan stämmer in i den högra kolumnen för mycket högt nyhetsvärde. 

Händelsen är överraskande och avvikande, det handlar om en dramatisk konflikt där 

Rakhmat Akilov ämnade att döda så många som möjligt och sätta skräck i samhället. 

Som terrorist har han karaktärsdrag som hänsynslös och våldsam och är även IS-

anhängare, vilket är avvikande drag som gör att nyheten får ett stort allmänintresse.  

 

Efter att ha analyserat tolv bilder som publicerats på tidningarnas förstasidor kan vi 

konstatera att ethos, pathos och logos återfinns i bilderna. Flera olika känslor som bland 

annat gemenskap och hopp, men också rädsla och obehag skildras i bilderna. Pathos är 

den appellform som etableras mest på tidningarnas förstasidor. I nästintill varje bild som 

publicerats erbjuds publiken att känna någonting. Karin Becker (1992) förklarar att det 

inte är ovanligt att medier använder sig av känslomässiga bilder vid krisrapportering 

och att bilder associeras med drama och känslor. Analysen visar att båda tidningarna 

kan knytas till Beckers teori genom att kontinuerligt publicera bilder som kan väcka 

starka känslor. Genom vår analys  kan vi konstatera att journalistiken erbjuder läsarna 

att känna känslor genom de valda bilderna och att de erbjuds identifikation. 

 

Den appellform som förekommer minst i bilderna var logos. Karlberg och Mral (1998) 

menar att med logos använder tidningarna sig av argument och faktauppgifter för att 

tala till publikens förnuft. De gånger vi kunde tolka logos i bilderna var när de med 

hjälp av en klocka förklarar händelseförloppet från dess att SOS får in sitt första larm 

tills dess att Rakhmat Akilov grips på kvällen och när en kvinna flyr från 

lastbilskraschen. Bilden med klockan visar en faktauppgift och bilden på kvinnan som 

flyr talar till förnuftet, att fly från någon eller något som verkar vara en fara. I 

Aftonbladets bild från den 8 april etableras logos i rubriken “14.53 Sverige under 

attack”. Rubriken är både informativ, saklig och upplyser läsarna.  

 

Bilderna på Stefan Löfven och Leif GW Persson tyder på ethos. Löfven är Sveriges 

statsminister och att han kommer till tals ger auktoritet. Även Leif GW Persson 

tillskrivs auktoritet då han är känd för det svenska folket som professor i kriminologi 

och kommer ofta till tals som expert vid brottsrelaterade händelser. Carlsson & 

Koppfeldt (2008) förklarar att genom att använda sig av maktpersoner etableras 
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trovärdighet hos publiken och människor har ett stort behov av att känna ett förtroende 

för andra människor.  

 

Även ethos etableras i vissa bilder. Polis och militär är motiv som oftast förekommer 

där ethos etableras. De är två arbetsgrupper som är till för att skydda vårt samhälle och 

land och som generellt sätt har tillit och skapar trygghet. Enligt Carlsson och Koppfeldt 

(2008) är tillit viktigt för oss människor och bilder på polis och militär kan förmedla 

det. En annan grupp som tillskrivs auktoritet är samhället och invånarna. De står starka 

och enade tillsammans mot terrorn. Karlberg och Mral (1998) menar att det är vanligt 

att tidningarna vill etablera ethos för att få en “vi-känsla” med publiken. Genom bilder 

på samhället som står enat skapas denna “vi-känsla”. Även bilderna på SOS-personal 

kan dessutom stärka “vi-känslan” då bland annat polis och militär är till för att bekämpa 

terrorismen, det vill säga“de andra”.  

 

Ethos etableras också när en bild är tagen av ett vittne till händelsen. Enligt Nilssons 

(2015) forskning om terrordådet på Drottninggatan menar hon att när ett ögonvittnes 

bild publiceras ger det trovärdighet till publiken eftersom personen har varit på plats och 

upplevt dådet. Även i Zelizers (2011) forskning påstår Barbie Zelizer att valet av bilder 

i en krissituation ofta är grundad på intuition då journalister jobbar under tidspress och 

spänning. Att det förekommer flera läsarbilder tror vi kan ha med den pressade situation 

att göra och att tidningarna vill visa upp trovärdiga bilder från personer som var mitt i 

attentatet.  

 

Utifrån den postkoloniala teorin kan vi se att “vi-het” konstrueras i flera bilder. Vid den 

stora folksamlingen på Sergels torg syns “vi-het” i bild när alla står enade mot terrorn. 

När polisen och kvinnan kramas visar det att de hjälper varandra mot terrorn, vilket 

ytterligare visar på “vi-het”. Eftersom samhället konstrueras med “vi-het” blir Rakhmat 

Akilov synonym med terrorn och framställs som ond, då man i bilderna kan se den 

förödelse som han har orsakat. Han har kommit in i landet och skadat människor och 

förstört Stockholm och Sverige. Rakhmat Akilov blir motsatsen till allt som tidningarna 

visar upp i form av gemenskapen och kärleken som samhället har. Han konstrueras som 

“de andra” utifrån postkolonialismen och förstör vår västvärld. För varje etablerat “vi” 

skapas även “de andra” som är annorlunda och en kontrast till “oss” (Brune, 2004), 

vilket tydligt märks i vår analys. Eriksson, Baaz och Thörn (1999) menar att den 
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utomeuropeiskas identitet, alltså “de andra”, präglas av att vara barbarisk. Rakhmat 

Akilov framställs som ett hot mot vårt land och på bilder ser han likgiltig ut till det han 

har gjort.  

 

Efter att ha analyserat vårt material kan vi konstatera att både Aftonbladet och Dagens 

Nyheter använder sig av stilfiguren metonymi. I en av bilderna där rubriken ingår blir 

“Sverige”, i rubriken “14.53 Sverige under attack”, en metonymi för invånarna och 

Drottninggatan. Även teckengruppen index går att finna i tidningarnas publicerade 

bilder. Till exempel syns blod, räddningstjänst och blommor som blir index för att något 

allvarligt har hänt och att någon eller några mist sina liv. Metaforer förekommer sällan i 

bilderna. I bild fyra på militärerna tolkar vi den gröna militärklädseln och deras vapen 

som en metafor för krig. Metaforer används för att förenkla något komplicerat och 

genom att militären syns kopplar vi det till att något allvarligt har inträffat och att det är 

därför som militären har kallats in.  

 

Zelizer (2011) skriver i sin studie om 11 september-attacken och hur tidningarna 

publicerade många bilder från attentatet. Det var bilder från själva flygplanskraschen, 

sörjande personer, människor som flydde i panik och bilder på förödelsen. Vi kan i vår 

analys dra paralleller till Zelizers forskning då både Aftonbladet och Dagens Nyheter 

publicerat bilder med liknande motiv på sina förstasidor efter terrordådet på 

Drottninggatan. 

 

I Nilssons (2019) forskning berättar hon att medier ofta väljer att representera “våra 

döda” i väst mer respektfullt än i öst. Analysen visar att tidningarna visar upp en 

respektfull bild av offrena och samhällets sätt att sörja genom bilden när en kvinna 

sätter blommor i blomsterväggen och när Sergels torg fylls av människor. Sorgen över 

de skadade och döda är framträdande i flera bilder och representeras respektfullt.  

 

6 Slutsats och diskussion 
Syftet med vår studie har varit att analysera vilka bilder som Aftonbladet och Dagens 

Nyheter publicerade på sina förstasidor i rapporteringen om terrordådet på 

Drottninggatan och vilka skillnader och likheter som finns i rapporteringen. Vår studie 

syftar även till att bidra med forskning kring bildjournalistiken som forskningsområde. 
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Vår frågeställning var: med vilka bilder gestaltar Dagens Nyheter och Aftonbladet 

terrordådet på Drottninggatan på sina förstasidor? Vilka likheter och skillnader finns 

mellan hur morgon- respektive kvällspress gestaltar terrorattacken?  

 

Med hjälp av våra analysmodeller semiotisk bildanalys och retorisk bildanalys samt 

stilfigurerna metonymi, metafor och teckengruppen index har vi kommit fram till att 

tidningarna både har likheter och skillnader i de publicerade bilderna på förstasidorna. 

Efter att ha genomfört analysen kan vi dra slutsatsen att bilder där pathos etableras är till 

stor del förekommande i rapportering i krisjournalistik. Båda tidningarna publicerade 

bilder som erbjuder publiken att känna känslor, men på olika sätt. Studien visar att i 

Aftonbladet återfinns mer bilder där obehagskänslor och rädsla går att tyda än vad 

Dagens Nyheter gör, då Aftonbladet publicerar bilder på skadade, personer som flyr och 

på Rakhmat Akilov. I Dagens Nyheters bilder återfinns mer känslor om hopp, sorg och 

saknad. De använder mer sakliga bilder som informerar och ger en överblick av 

händelsen. Vi kan i vår studie dra paralleller till Fahmys (2010) studie där hon jämförde 

två tidningars bildrapportering i artiklar om 11:e september-attentatet och kriget i 

Afghanistan. Den ena tidningen (engelska International Herald Tribune) publicerade 

mer bilder på det mänskliga lidandet medan den andra (arabiska Al-Hayat) fokuserade 

mer på den materiella förstörelsen. Vi tolkar att Aftonbladet går i linje med den 

engelska pressen då det mänskliga lidandet tydligare gick att återfinna i bilderna än vad 

det gick i Dagens Nyheter.  

 

Vi tror att Aftonbladet använder sensationsjournalistik i större utsträckning än vad 

Dagens Nyheter gör och att det kan ligga till grund för valet av mer dramatiska och 

dynamiska bilder. Sigurd Allern (2012) förklarar att sensationsjournalistiken främst 

förknippas med tabloidformatet, vilket både Aftonbladet och Expressen var först med 

att använda i Sverige. Hemligheten bakom tabloidformatet var just sensationella nyheter 

med korta artiklar och många bilder samt underhållning för att väcka uppmärksamhet. 

Ghersetti (2012) menar att medieforskare redan länge varnat för nyheternas tilltagande 

kommersialisering, där sensationella, dramatiska och underhållnings nyheter prioriteras 

före nyheter av vikt och relevans. Sensationsjournalistik är därför mer förknippat med 

kvällspress än vad morgonpress är och att publicera dramatiska och spännande bilder på 

förstasidan kan vara ett strategiskt drag för att locka till läsning.  
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Dessutom tror vi att Aftonbladet har större behov av att sälja lösnummer än vad Dagens 

Nyheter har, vilket kan påverka användningen av sensationsjournalistik. Med dagens 

medielandskapet och den ständigt utvecklande digitaliseringen slåss journalistiken med 

allt fler konkurrenter. Med nya medieplattformar och sociala nätverk blir det vanligare 

och mer tillgängligt med medborgarjournalistik. Att tidningar och kvällstidningar i 

synnerhet, använder sig av sensationsjournalistik kan vara ett sätt att försöka behålla 

och locka till sig läsare. Nilsson (2019) menar, som tidigare nämnt, att Aftonbladet och 

Expressen har yngre läsare än vad Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet har. Det tror 

vi är något som kan ligga till grund för kvällstidningarnas användning av 

sensationsjournalistik då vi anser att yngre personer tenderar att ha ett större intresse för 

kända personer och skandaler.  

 

En likhet mellan tidningarna är att de båda etablerar ethos och skapar trovärdighet 

genom att använda sig av auktoritära personer. Aftonbladet använder sig av Leif GW 

Persson, som vi anser går att definiera som en känd person och Dagens Nyheter 

använder sig av Sveriges statsminister Stefan Löfven. Det går även att se ethos hos båda 

tidningarna i de bilder där SOS-personal syns då de signalerar trovärdighet.  

 

En annan likhet som tidningarna har är att de visar upp bilden av ett enat samhälle. 

Dagens Nyheter visar upp det genom folksamlingen på Sergels torg medan Aftonbladet 

visar det genom att en kvinna ger blommor och kramar om en polis. Bilderna är olika 

varandra, men signalerar samma budskap.  

 

Mral & Olinder (2011) redogör för att fotografen ska förmedla en händelse på ett 

tillförlitligt sätt för att avbildningen ska kunna tolkas som sann. För att det här ska 

kunna ske krävs det att logos etableras i fler bilder. Resultatet i vår studie visar att logos 

etableras minst av appellformerna i tidningarnas förstasidebilder. De få gånger logos 

blir synligt är främst i Dagens Nyheters bilder då de använt sig av fler översiktsbilder 

och de förklarar händelseförloppet i en av bilderna med hjälp av en klocka. Som 

Carlsson och Koppfeldt (2008) redogör ska de tre appellformerna bilda en enhet och 

samverka likt en “treklang” och vi anser att det krävs ett samband mellan ethos, pathos 

och logos i bildjournalistiken i krisjournalistik. Logos behövs för att publiken ska få se 

attentatet ur ett verkligt perspektiv och får en sanningsenlig bild av händelsen. Ethos 

behövs etableras i form av bland annat auktoritära personer för att publiken ska känna 
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trovärdighet eller kunna skapa en “vi”-känsla. Samtidigt behövs pathos i bilder för att 

väcka känslor hos publiken. Vi tror att bilder där känslor etableras har större 

genomslagskraft i rapportering i krisjournalistik, iallafall vid första anblick. Till 

exempel om läsaren ser två olika tidningar i ett tidningsställ, där den ena tidningen har 

en dramatisk, känslosam bild och den andra tidningen har en mer logisk bild, tror vi att 

tidningen med den känslomässiga bilden kommer att locka mest. 

 

Studien visar också tendenser till skillnader mellan morgonpress och kvällspress. 

Aftonbladets bilder präglas av mer närbilder på människor, bilder där vi kan få en 

uppfattning av en person och hen blir synlig. Dessa personer har oftast fångats på bild 

när de är i rörelse eller i ett sammanhang som gör att bilderna upplevs levande. Exempel 

på dessa bilder från Aftonbladet är bild ett, två, fyra, sex och tolv. Bilderna är pågående 

där till exempel någon ligger skadad, människor flyr från platsen eller att militären rör 

sig utanför en bostad. I Dagens Nyheters bilder återfinns inte den typen av bilder i lika 

stor utsträckning, utan när människor syns i bilderna är det mer avlägsna. Som 

betraktare kommer man inte lika nära personerna då Dagens Nyheter publicerar fler 

översiktsbilder. Vår slutsats efter att ha analyserat flera bilder från vardera tidning är att 

Aftonbladets bilder är mer dynamiska och känns mer levande och väcker fler och större 

känslor. 

Vår uppfattning var att tidningarna skulle visa fler bilder där människor uttrycker starka 

och uppgivna känslor, till exempel fler bilder där folk flyr, gråter eller på skadade offer. 

Vi förstår dock att tidningarna måste förhålla sig till publicitetsreglerna och inte 

publicera sådant som kan kränka privatlivets helgd och att det är en svår balansgång vad 

som bör publiceras eller inte i en krissituation. Som Cottle (2009) förklarar så finns det 

risk att medier blir megafoner för krigspropaganda vid terrorattentat och det är en viktig 

aspekt för tidningarna att ha i åtanke vid publikation och kan påverka valet av bilder. Vi 

anser att det är något som medier måste förhålla sig till, men samtidigt är det viktigt att 

vara transparent och visa hur “illa” terrordådet var. Åtkomsten till bilder på internet och 

sociala medier är hög och sprids lätt, vilket är en konkurrent till journalistiken. Därför 

anser vi att det är viktigt att visa även hemska bilder i tidningar och att en bild fångar 

verkligheten bättre än vad text gör, särskilt om känslor erbjuds. Som både Becker 

(1992) och Weibull och Wadbring  (2014) förklarar är känslor associerat till bilder i 

krisjournalistik och behövs för att läsarna ska identifiera sig. Problematiken kring 
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publicering av känsliga bilder i krisjournalistik är därför något som det behövs mer 

forskning kring.  

 

Brune (2004) menar att den postkoloniala teorin om ”vi” och ”dem” fortfarande kan ses 

i samhället och vi kan efter den här studien även inflika med att det också finns liknande 

framställning i medier. Tidningarnas gestaltning av Rakhmat Akilov gestaltas som ”de 

andra” och det som inte hör till “vårt samhälle”. Samtidigt gestaltas Sverige och 

samhället som starka och enade vilket den postkoloniala teorin förklarar handlar om 

Europas syn på överlägsenhet. Grundteorin från den postkoloniala teorin om ”vi” och 

”dem” är en ständig debatt i samhället. Därför anser vi att det är intressant och viktigt 

att undersöka om och hur nyheter gestaltas utifrån ett postkolonialt perspektiv. Vid ett 

terrorattentat, som oftast är en oväntad och tidspressad händelse, kan mediernas 

gestaltning av terrorutövarna få konsekvenser. Deras bild av ”vi” och ”dem” tror vi kan 

spegla av sig till publiken omedvetet. Att publiken ser “dem”, de som kommer från 

östvärlden, som ett hot mot vårt samhälle och som inte passar in här, istället för den 

enskilda personen. Vi tror att det kan bidra till en rasistisk syn hos publiken och kan 

påverka demokratiska val. I längden kan det också resultera i att förtroendet för 

journalistiken minskar då deras objektivitet kan ifrågasättas.  

 

Efter att vi hade genomfört vår analys kom vi att reflektera över just framställningen av 

terrorister i medier och att terroristen nödvändigtvis inte behöver komma utifrån, utan 

kan vara “en av oss”. Till exempel Anders Breivik, som utförde attentatet på Utöya 

2011, var en “vanlig” norsk medborgare men begick ändå hänsynslösa våldshandlingar. 

Vi anser därför att det är intressant och viktigt att studera hur terrordåd och terrorister 

skildras i krisjournalistik. 

 

Terroristbrott syftar till att förstöra samhället och skapa social oreda, vilket är något 

som hotar demokratin och påverkar samhället. Som Strömbäck (2019) skriver så vänder 

sig allmänheten ofta till nyhetsmedier för information när en kris inträffar. Därför blir 

journalistikens samhällsuppdrag som informatörer extra viktigt. Både forskarna Nord, 

Färm och Jendel (2018) och Zelizer (2011) skriver i vardera studie att fortsatt forskning 

i ämnet är relevant då vi befinner oss i orolig tid och att rapporteringen i krisjournalistik 

sker under tidspress. Nyheter om brott och olyckor värderas dessutom högt vilket också 

tyder på hur viktigt det är med forskning kring hur medier rapporterar i krisjournalistik. 
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Att studera vilka bilder som publiceras i en krissituation har samhällsrelevans då 

publiken kan, utifrån vårt resultat, påverkas på olika sätt beroende på om de läser 

morgonpress eller kvällspress.  

 

Förstasidan på en tidning är viktig då det är tidningens ansikte utåt och ska locka till 

läsning. En bild ger ett första intryck av nyheten och det är dit blicken dras först. Vi 

upplever att bilder i tidningar blir alltmer viktigare då papperstidningens framtid är 

oviss. Personer födda under 00- och 10-talet har växt upp med internet som primär 

nyhetskälla och inte med papperstidningen på samma sätt som tidigare generationer. För 

att få dessa generationer att läsa och bevara papperstidningen tror vi att just 

bildjournalistiken är viktig. Därför tror vi att det är viktigt att läsarna känner något när 

de läser tidningen och därför blir känslomässiga bilder viktigt. Är det inget i tidningen 

som lockar till läsning tenderar läsaren att bläddra förbi nyheter. Nyheter som kanske 

kunnat fått större uppmärksamhet om bildsättningen var mer bearbetad. Därav är det 

betydande för journalistiken att forska vidare om bildjournalistik.  
 

6.1 Vidare forskning 

Som tidigare nämnt är forskning inom bildjournalistik relativt outforskat och det finns 

mycket att forska vidare kring. Vad som skulle kunna utveckla just vår studie är 

exempelvis att titta på fler morgon- och kvällstidningar för att få ett mer rättvist resultat. 

Då resultatet av vår studie både tyder på likheter och skillnader i tidningarnas 

rapportering vore det även intressant att ta det vidare genom att exempelvis jämföra 

andra länders morgon- och kvällstidningars rapportering inom krisjournalistik. Flera 

terrorattacker har inträffat under 2010-talet runt om i världen, inte minst i Europa. 

Därför skulle det vara intressant att jämföra exempelvis två norska tidningar om 

attentatet på Utöya 2011 eller två franska tidningar efter lastbilsattacken i Nice 2016 för 

att se om de har eventuella likheter och skillnader och sedan jämföra dessa med 

Sveriges rapportering. 

 

Ett annat förslag till fortsatt forskning är att göra kvalitativa enkätundersökningar med 

tidningarnas läsare för att undersöka hur de uppfattar tidningars bildjournalistik. Tycker 

läsarna att bilderna är viktiga? bör bilderna erbjuda känslor? Reflekterar man över vem 

som ges auktoritet? Att forska om vad läsarna vill läsa i tidningar tror vi kan hjälpa med 

kunskap om ämnet bildjournalistik.  
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Samtidigt som det är intressant att forska om hur publiken uppfattar tidningarnas bilder 

är det intressant att undersöka hur bildsättningen går till på en redaktion vid 

krisjournalistik. Studien skulle kunna genomföras i form av kvalitativa intervjuer med 

nyhetschefen på olika tidningar och jämföra i fall det finns likheter eller skillnader i 

tankesättet mellan morgon- och kvällspress . Vi anser att studien bäst skulle tillämpas 

via en D-uppsats nivå. 
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Bilagor 

 

Bilaga 1. Kartläggning  

 
Tabell 1. Kartläggning  - kategoriserade bilder från Aftonbladets förstasidor.  

 

 



  
 

II 

 
Tabell 2. Kartläggning  - kategoriserade  bilder från Dagens Nyheters förstasidor. 
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Bilaga 2.  
 

Kodlexikon variablernas betydelse  

 

Bilder 

 

V1 Civilbefolkning - Alla människor på bilden som är civila medborgare.  

 

V2 Offer - Personer som “direkt” anses som offer. Personer som är skadade.  

 

V3 Fordon - Transportmedel i form av bilar, lastbilar, polisbilar och ambulans. Bilder 

där vi kan se fordonet, inte där det är underförstått att att någon sitter i en bil.  

 

V4 Kändisar - En person eller flera som är allmänt kända av en stor del av samhället 

men som inte är en makthavare eller kunglighet.  

 

V5 Byggnader - Alla byggnadshus som syns i bilderna.   

 

V6 SOS-personal - All utryckningspersonal/räddningstjänst i form av 

ambulanssjuksköterskor, sjuksköterskor, poliser, brandkår och insatsstyrkor.   

 

V7 Makthavare - Innefattar politiker, statsministern. 

 

V8 Blommor - Bilder där blommor syns i bild.  

 

V9 Betonglejon - Vägblockad för trafiken som står uppställda vid bland annat 

Drottninggatan.  

 

V10 Gärningsmannen - Bilder där gärningsmannen, Rakhmat Akilov, för dådet på 

Drottninggatan syns. 

 

 

 

 


