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Abstract 

Syftet med den här studien var att undersöka hur individer i Stockholmsområdet inhämtade och 

tolkade den information som de erhöll under dagen för terrorattentatet på Drottninggatan den 

sjunde april 2017. För att genomföra studien använde vi oss av en kvalitativ metod i form av en 

intervjustudie med en tematisk analysmetod. Vid analyseringen av datamaterialet har vi utgått 

ifrån en kombination av två teorier, symbolisk interaktionism samt kris- och 

katastrofkommunikation. Urvalet i vår studie bestod av kvinnor och män som befann sig i 

Stockholms närområde under den aktuella dagen. Resultatet visar att informationsinhämtningen 

i samband med terrordådet på Drottninggatan främst kom från någon form av nyhetsmedia eller 

kontakt med anhöriga. Fem av sex personer upplevde att samspelet med människor, även 

okända, förbättrades markant efter att man hade fått reda på vad som hade inträffat. 

Nyhetsmedias betydelse i samband med terrorattentatet var avgörande för individers möjlighet 

att uppdatera sig kring det aktuella läget. De medier som vanligtvis ansågs vara mest 

tillförlitliga ersattes däremot vid terrordådet av de som levererade snabbast information. 

Samtliga informanter hade en förändrad syn på informationsinhämtning efter terrorattentatet, 

där de flesta menade på att de idag skulle ha använt sig av fler källor vid inhämtandet av 

information i samband med ett terrorattentat. 
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1. Inledning 
Terrorism är något som får många att känna obehag och kan orsaka en underliggande rädsla 

hos människor. Dagens olika transportmedel gör det möjligt för individer världen över att 

snabbt förflytta sig i stort sett var som helst i världen. Det utökar dock även terroristers förmågor 

att genomföra attentat på platser där ett stort antal människor kan drabbas. Sverige som land 

har länge varit skonat från fullbordade terrorattentat. Ett försök gjordes däremot den 11 

december år 2010, men lyckligtvis så orsakade terroristen endast sin egen död genom 

sprängladdningen han bar på sig (SVD, 2011) Efter det skulle det dröja lite mer än sex år tills 

att nästa attentat ägde rum på Drottninggatan den 7 april år 2017. 

Det finns en rad studier inom kriskommunikation och medierapportering vid kriser. 

Undersökningar som fokuserar på själva medborgarna, har ofta som syfte att se hur individer 

tolkar krisinformation från myndigheter eller hur personers psykiska välmående var efter 

händelsen. Studier om själva informationsinhämtningen vid kriser är dock förhållandevis 

underrepresenterade och på så sätt anser vi att vår undersökning bidrar med information som 

kan styrka fältet. Eriksson (2014), beskriver att tidigare forskning inom området har fokuserat 

mycket på informatik eller PR kring kriser och betonar vikten av studier som undersöker 

skillnader mellan tilltron till olika former av medier samt deras roll vid en kris. Danielsson m.fl. 

(2012), menar även att det saknas framtida studier inom allmänhetens tolkning av 

krisinformation. 

Den här studien har således utgått ifrån terrorattentatet som ägde rum på drottninggatan år 2017. 

Vi har mer specifikt undersökt hur människor i anslutning till terrorattentatet inhämtade 

information under den aktuella dagen, hur samspelet mellan människor såg ut, vilken betydelse 

nyhetsmedia hade och hur man i efterhand har reflekterat över händelsen. Vårt fält är därmed 

viktigt att studera för att på så sätt förstå hur människor resonerar vid inhämtningen av 

krisinformation samt vilken mening de gav innehållet i den information som de fick till sig.  
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1.1. Syfte och frågeställning 
Studien har för avsikt att undersöka hur människor i anslutning till terrorattentatet på 

Drottninggatan sökte information under dagen. Mer specifikt är syftet att studera hur man 

inhämtade information under dagen samt vilken betydelse som nyhetsmedia och sociala 

interaktioner har haft på sättet man tolkade informationen. Det här kan i sin tur sedan ge en bild 

av hur medborgare upplevde ett terrorattentat genom ett informationsperspektiv.  

 

Våra forskningsfrågor blir därmed följande:  

- På vilka sätt inhämtade människor information i samband med terrorattentatet på 

Drottninggatan? 

- Hur upplevde individer samspelet med andra under den aktuella dagen? 

- Vilken betydelse hade nyhetsmedier i samband med attentatet? 

- Hur har individer reflekterat över händelsen i efterhand? 
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2. Bakgrund 
Det här kapitlet beskriver bakgrunden till det terrorattentatet som inträffade år 2017 på 

Drottninggatan i Stockholm, vilka problem som uppstod i och med den snabba rapporteringen 

under krisens akuta skede samt hur tidigare forskning inom fältet ser ut. 

Den sjunde april år 2017 klockan 14.49 på eftermiddagen så kapar en maskerad man en lastbil 

i centrala Stockholm (Polismyndigheten, 2017, s. 5). Enligt kartläggningen av händelsen till 

domen i Stockholms tingsrätt mål nr B 4708-17 (s.9), så hade terroristen rekognoserat i flera 

veckor innan dådet och syftet med gärningen var att straffa Sverige för deras inblandning i 

“kriget mot kalifatet”.  Lastbilen färdades efter kapningen längs gator i centrala Stockholm, för 

att sedan åka i hög fart nerför Drottninggatan och avsluta färden med en kollision in i varuhuset 

Åhléns City vid Sergels Torg (B 4708-17, s.16). Terroristen som körde lastbilen försökte 

därefter att antända en hemmabyggd spränganordning i förarhytten, men den detonerade inte 

på det sätt som han hade planerat (B 4708-17, s.6). Medan mannen lämnade platsen till fots så 

blandades ljudet av panikslagna människor med ljudet från lastbilen (Polismyndigheten, 2017, 

s.5). Det sattes upp stora avspärrningar runt om kring Drottninggatan och kollektivtrafiken 

stängdes av till och från Stockholm (Malmgren et al., 2017). Totalt dog fem stycken individer 

direkt eller i samband med händelsen och flertalet drabbades som ett resultat av terroristens 

handlingar (B 4708-17, s. 6).  

Cirka tre timmar efter attentatet vid klockan 17.40, så höll Säkerhetspolisen (SÄPO) en 

presskonferens där de med hjälp av media ville finna en person som hade fångats på bild av 

övervakningskameror i tunnelbanan (Malmgren et al., 2017). Efter intensivt sökande och bra 

tips från allmänheten så lyckades mannen gripas på kvällen samma dag i Märsta när han hade 

flytt ner och gömt sig bland tågpendlare i tunnelbanan (B 4708-17, s.6; Malmgren et al., 2017). 

Den gripne personen presenteras sedan för allmänheten som Rakhmat Akilov, en 40 årig man 

som är en troende muslim och sympatiserar med den så kallade Islamiska Staten, IS (B 4708-

17, s.8). Akilov döms i Tingsrätten till terroristbrott genom fem mord och allmänfarlig 

ödeläggelse, samt försök till terroristbrott genom 119 försök till mord och 24 fall av 

framkallande av fara för annan (B 4708-17, s. 6). Straffet i Tingsrätten blev livstid i fängelse 

samt livstids utvisning (ibid.). 
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På begäran av Regeringen så tillsatte Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 

flera utredningar om hanteringen av terrorattentatet den sjunde april 2017 (MSB, 2018, s. 5). 

Försvarets forskningsinstitut (FOI) fick bland annat uppdraget att undersöka hur 

informationsspridningen såg ut i samband med tidigare internationella terrordåd. Den slutgiltiga 

utvärderingen (MSB, 2018, s. 75-76), visar att likt tidigare terrordåd i övriga Europa (FOI, 

2018, s.7), så ökade människors informationsbehov kraftigt i samband med krisen. Uppgifter 

spreds snabbt i olika medier och det florerade mycket information som i efterhand har visat sig 

att vara falsk (MSB, 2018, s.9, 99-100,105). Polismyndighetens egen utvärdering av händelsen 

(2017, s. 38-39), återger samma bild om ryktesspridningen i media, men upplyser även om att 

det fanns enskilda poliser på plats som delade med sig av osammanhängande och icke 

verifierade uppgifter. 

Både på sociala medier och i nyhetsmedia kom det snabbt falska uppgifter om bland annat 

utplacerade bomber och skottlossningar som skulle pågå på flera platser inom Stockholm 

(MSB, 2018, s.75; Liebermann, 2017). Några av de andra rykten som spreds var om en 

skottlossning i tunnelbanan vid Åhléns City, ett annat var om en skottlossning vid Fridhemsplan 

och ett tredje om en misstänkt skytt på centralstationen (MSB, 2018, s.75; Liebermann, 2017; 

Treijs, 2017). Det sistnämnda ryktet skapade så pass mycket oro att folk flydde i panik; när det 

sedan visade sig att det var civilklädda poliser med dragna vapen (Treijs, 2017). Några svenska 

medier rapporterade dessutom att falska uppgifter om skottlossningar var bekräftade och en del 

utländska medier förhöjde oroligheterna ytterligare genom att sprida obekräftade uppgifter om 

ett flertal gärningsmän skulle ha angripit människor efter kollisionen (ibid). 

År 2019 gör SÄPO bedömningen att terrorhotet mot Sverige ligger kvar på en förhöjd nivå, 

som en trea på femgradig skala (Säkerhetspolisen, 2019). Inom den här nivån finns det en risk 

att terrorattentat kan ske igen på svensk mark enligt Nationellt centrum för terrorhotbedömning 

(NCT, 2019, s. 1); där främsta hotet för tillfället är från islamistiskt motiverad terrorism. NTC 

(2019, s. 2), beskriver att tidigare utförda terrorbrott i västvärlden har varit av personer som är 

inspirerade, snarare är rekryterade, vilket visar på den mängd information som det finns att få 

tag på - både på gott och ont. 
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2.1. Tidigare forskning 

Nedan beskrivs den tidigare forskning som är relevant till studiens syfte och frågeställning. Det 

finns en hel del studier inom terror, men oftast har de en inriktning mot myndigheter, 

kriskommunikation, massmedias agerande, sociala medier eller psykologiska konsekvenser i 

samband med ett attentat. Ytterst få mikrostudier fokuserar på informationsinhämtning under 

ett terrorattentat och därmed argumenterar vi för att det behövs det mer forskning inom det här 

fältet. Kapitlet kommer således först att introduceras med en bild över hur behovet av 

information samt informationsspridning sett ut vid tidigare terrorattentat och kriser. Därefter 

beskriver det resultatet som framkom av två liknande studier, vid terrorattentatet på Utøya och 

efter stormen Katrina. För att tillhandahålla den här informationen så utgick vi ifrån 

databaserna Primo och ProQuest. Där bestod sökningarna av följande ord i olika 

konstellationer; information acquisition, perspectives, terror, terror attack, crisis, social 

media, media, news media, kris, kriskommunikation, terrorism samt sociala medier. 

Rapporten som FOI (2018, s. 5, 7), utförde på begäran av MSB, visar att 

informationsinhämtningen har ökat kraftigt bland människor i samband med andra terrordåd, 

vilket i sin tur har orsakat belastningar på telefonnätet samt nödnumret SOS. Den tekniska 

utvecklingen har inte bara skapat möjligheter för myndigheter att snabbare och enklare 

rapportera om risker eller kriser; utan allmänhetens förutsättningar för att ta del av och sprida 

information har stärkts genom sociala medier (FOI, 2018, s. 23, 24). Förekomsten av 

ryktesspridning och rapportering av falska nyheter vid attentat är därmed ingen ovanlighet 

(ibid.). Vid ett flertal attacker inom Europa så har det framkommit falska uppgifter om 

exempelvis utplacerade bomber, gisslandrama och rapporteringar om avlidna innan anhöriga 

har blivit underrättade (FOI, 2018, s. 11-12). Obekräftade uppgifter har spridits som en löpeld 

i sociala medier och har skapat en påvisad oro, rädsla eller spänning mellan grupper som på så 

sätt har försvårat arbetet för myndigheterna (FOI, 2018, s.20). Vid terrordåd som utförs under 

dagtid ökar dessutom ryktesspridningen markant i jämförelse med de som sker under kvälls- 

eller nattetid (FOI, 2018, s.8). Orsaken till det här är att många ofta har gått och lagt sig vid 

attacker som sker senare på dagen, vilket innebär att de uppgifter som sedan rapporteras på 

morgonen redan är verifierade. Utvecklingen av digitala medier har orsakat att myndigheter 

världen över lägger stora resurser på att dementera rykten, istället för att rapportera information 

till allmänheten (ibid.). 
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 en kunskapsöversikt av Mats Eriksson (2014, s.7) så visade tidigare forskning att traditionell 

media, såsom tv och radio har en särskilt stor roll och tydligt inflytande över individers 

informationsinhämtning.  Betydelsen av snabb och mobil information tenderar dessutom att få 

allt större mening i dagens samhälle än innehållet i själva informationen (ibid.). En vanlig 

företeelse under kriser är att det florerar rykten och falsk informationsspridning samt att 

journalister idag är mer benägna att sprida obekräftade uppgifter från medborgare, jämfört med 

uppgifter från officiella källor (Eriksson, 2014, s. 16-17). Kunskapsöversikten visar även på att 

sociala medier används för att dela information med andra och för att hålla kontakten med 

anhöriga (Eriksson, 2014, s. 38). Myndigheternas relativt nyvunna närvaro på sociala 

plattformar i samband med kriser har även haft ett framgångsrikt genomslag i förtroende för 

dem hos allmänheten (Eriksson, 2014, s. 13-14). Även om det är traditionella medier som 

används främst vid informationsinhämtning under en kris, så har möjligheten att använda 

internet som informationskälla fått en allt större betydelse, framförallt hos unga människor 

(Eriksson, 2014, s.16, 18). Den här tämligen nya medieplattformen skapar en möjlighet för 

allmänheten att oberoende av tid och rum ta del av krisinformation, samtidigt som det kan leda 

till ryktesspridning och en förstorad hotbild (Eriksson, 2014, s. 7). Slutligen beskriver Eriksson 

(2014, s. 18-19), modellen SMCC som visualiserar bland annat hur olika medier och dess 

användare påverkar varandra vid kriser. Till exempel så tenderar personer som är så kallade 

högaktiva på sociala medier att sprida information indirekt till andra som inte använder sig av 

sociala medier eller till journalister som bevakar sociala plattformar och sedan dramatiserar 

rapporteringen (ibid.).  

2.1.1. Terrorattentatet på Utøya 
En studie av Frey (2018, s. 4-6), har undersökt användandet av sociala medier för 

individer som befann sig på ön Utøya under tiden för terrorattentatet den 22 juli 2011. 

Resultatet visade på att sociala medier och nyheter online var främsta källorna som 

användes för informationsinhämtning, men också för att få tag på anhöriga. Den första 

instinkten för majoriteten av informanterna var dessutom att höra av sig till sina 

anhöriga för att ta farväl och säga att de älskade dem. Informanterna påpekade även 

vikten av snabb kommunikation i en krissituation och att användandet av sociala medier 

kom till stor nytta för att få hjälp av bland annat privatpersoner med båtar (Frey, 2018, 

s. 6). Ett stort problem som uppstod var dock svårigheten att urskilja rykten från fakta i 

den stora mängd information som spreds online, vilket de menar på kunde orsaka någons 

död om man uppger att platsen är säker när den inte är det. Exempelvis skrev
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 någon att polisen var på ön och att det var säkert, när de sedan i efterhand kunde se att 

det inte stämde med polisens tidrapportering. Slutligen konstaterar dem att 

informationen som spreds ändå var användbar i den mån att de på så sätt inte utsatte sig 

själva för onödiga risker (ibid.). 

2.1.2. Orkanen Katrina 
En annan studie av Anthony och Sellnow (2011, s. 86, 88, 90), visar på att 

informationsinhämtningen i Mississippi efter orkanen Katrina främst var med 

hjälp av lokala medier, inklusive tv, radio och tidningar. Den media som i 

vardagen är lokaliserad geografiskt nära en inträffad kris ansågs vara den som 

har särskilt bra information, samt en lugnande effekt på allmänhetens oro och 

eventuell ryktesspridning. Ytterligare en aspekt som upplevdes positiv var att de 

gav bort tidningar gratis så alla kunde ta del av informationen tillsammans med 

en uppmuntran om hopp för framtiden. De lokala radiokanalerna beslutade att 

inte spela någon musik utan endast rapportera om det aktuella läget och invånare 

fick även ringa in och dela med sig till anhöriga att de var säkra. Förtroendet för 

lokalbefolkningen var så pass stark att invånarna i Mississippi litade på den 

information som spreds genom personliga möten (ibid.). Omvänt så var stora 

nationella medier inte populära bland invånarna i Mississippi efter orkanen. 

Majoriteten ansåg att man i nationell media främst fokuserade på de drabbade i 

New Orleans och inte i Mississippi, samt att det var knapphändig, dramatiserad 

och kort information (Anthony & Sellnow, 2011, s. 90-91). Dödstalet var något 

som upplevdes vara viktigare att rapportera om än hur man skulle överleva efter 

stormen. Det florerade dessutom information om person- och infrastruktur-

skador samt felaktiga dödsfall, som skapade oroligheter för anhöriga till de 

drabbade.  
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3. Teoretiskt ramverk 
Det här kapitlet beskriver det teoretiska ramverk som vi förhåller oss till under analysarbetet. 

Avsnittet består av en del som fokuserar på symbolisk interaktion och en annan med fokus på 

kommunikation under kriser. 

Nedanstående teorier i kombination med den tidigare forskningen, fungerade i vår studie som 

ett analysverktyg vid tolkningen av materialet. Det kunde därmed tillsammans med syftet 

vägleda oss igenom resultatet. Vi utgick ifrån de centrala delarna av George Herbert Meads 

teori, huvudsakligen med tolkningar av Herbert Blumer men även genom Anthony Giddens. 

Blumer och Giddens är väl etablerade forskare inom det sociologiska fältet och således blev 

deras synsätt lämpliga att utgå ifrån vid analyseringen av datamaterialet. Vi bestämde oss även 

för att kombinera den symboliska interaktionismen med Anna Olofssons (2009, kap 3), teorier 

kring risk-, kris- och katastrofkommunikation. Det här eftersom kombinationen av teorierna 

kan ge en bra förståelse till informanternas handlande.  

3.1. Symbolisk interaktionism 
George Herbert Mead är ett av de viktigaste namnen som kan kopplas till teorin om symbolisk 

interaktionism. Blumer beskriver i sin artikel “Sociological Implications of the Thought of 

George Herbert Mead” (1966, s. 535-537), att Mead ser på människan som egen person och 

därmed formar sin egen bild av världen. Eftersom människan kommunicerar med sig själv och 

har uppfattningar om sig själv som person så objektifierar den därmed även sig själv (ibid.). 

Genom att objektifiera sig själv så kan man enligt Blumers tolkning av Mead (1966, 535-537), 

tala om sig själv i ett annat perspektiv. Det här resulterar i att man exempelvis kan beskriva sina 

egna viljor och smärtor, men även hur man som person handlar samt den förväntade responsen 

på dessa handlingar. Människan skapar alltså en form av mekanism för att möta världen, sedan 

för att tolka den och till sist forma sitt beteende (ibid).  

Även Anthony Giddens beskriver Meads tankar kring symbolisk interaktionism. Likt Blumer 

så förklarar Giddens att språket gör oss till medvetna varelser och när vi blir medvetna om vår 

egen existens så kan vi beskåda vår person genom andra ögon (Giddens & Griffiths, 2007, s. 

40). Det här gör man genom olika former av symboler; förslagsvis kan ordet “vapen” ha en viss 

innebörd för en individ men en helt annan innebörd för någon annan. Vi kan på ett verbalt sätt 

framföra vad vi menar, utan att fysiskt hålla i ett vapen eller med kroppsspråk beskriva det. För 

att separera kroppsspråk och verbal information så beskriver Blumer (1966, s. 537), att Mead 
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delade upp den sociala interaktionen i två olika former; som kallas för icke-symbolisk 

interaktion och symbolisk interaktion. En icke-symbolisk interaktion är den verbala formen av 

kommunikation mellan människor, där människor reagerar direkt på vad som sägs, men 

reaktionen är baserad på vilket tonläge som används (ibid.). Känslor kan förmedlas med 

exempelvis ett högt eller lågt tonläge, vilket därmed påverkar hur den mottagande parten agerar. 

En symbolisk interaktion är däremot när man tolkar en persons kroppsspråk; till exempel om 

en person kommer fram till dig med en öppna armar så är det en tydlig signal att personen vill 

ge dig en kram (ibid.). Men den symboliska interaktionen innefattar även tolkande av en persons 

miner, gester och ord som vägleder hur den mottagande personen ska reagera (ibid.). 

3.2. Kommunikation under kriser 
Olofsson förklarar i boken “Risker i moderna samhället” (2009, s. 70), hur man kan se på 

riskkommunikation. Olofsson väljer att innefatta även kris- och katastrofkommunikation i 

hennes beskrivning om riskkommunikation vilket är det som kommer vara huvudfokus i vår 

studie. Hon beskriver att den kommunikation som sker mellan människor, oavsett om den är 

fysisk eller digital form kallas för interpersonell kommunikation (ibid.). Om det är en dialog 

mellan ett flertal personer, som förslagsvis en sändare och flertalet mottagare, så kallas det 

istället för masskommunikation (Olofsson, 2009, s. 70-71).  

Hon beskriver utöver det här fem stycken faktorer som är centrala i en kommunikationsprocess 

(Olofsson, 2009, s. 71). Den första är sändare, som till exempel kan vara en individ som börjar 

kommunicera med någon annan. Den andra är meddelande och är den informationen som 

förmedlas på olika sätt, exempelvis via tal, skrift eller tecken. Mottagare är sedan den tredje 

faktorn vilket kan vara en individ eller en grupp. Därefter är den fjärde faktorn kanal och 

beskriver hur det kan förmedlas, vilket förslagsvis kan vara genom SMS, TV, Radio eller 

massmedier. Den femte och sista faktorn är effekt och påvisar resultatet av meddelandet genom 

exempelvis en minskad oro efter att informationen i meddelandet har levererats (ibid.). 

Olofsson (2009, s. 73), förklarar också att det finns olika former av kommunikationsmodeller. 

De hon beskriver att två stycken av de här är enkelriktade och dubbelriktade. Den enkelriktade 

kommunikationsmodellen förklaras genom att en person, exempelvis en sakkunnig, skickar ett 

enkelriktat meddelande till en större mängd mottagare som antas inneha mindre kunskap. I den 

här enkelriktade modellen så antar man att mottagarna inte har någonting att tillföra till den 

person som sände meddelandet (ibid.). 
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Den dubbelriktade kommunikationsmodellen förklaras genom att den som sänder ett 

meddelande kan ta till sig en respons, såsom åsikter eller kunskap från mottagaren av 

meddelandet (Olofsson, 2009, s. 75). Olofsson menar dock att all form av kommunikation är 

dubbelriktad eftersom det inte finns några passiva mottagare. Det förklarar hon på så sätt att 

alla mottagare när som helst kan välja att exempelvis sluta läsa en nyhetsartikel, sluta prata med 

någon person eller stänga av sin TV. Det behöver inte heller vara så att det är en expert som 

informerar allmänheten, utan allmänheten kan också informera experten eller experterna (ibid.).  

På senare tid har tilliten mellan sändare och mottagare också fått större vikt (McComas, (2006) 

ur Olofsson (2009, s. 76). Människor varierar i förtroende till olika aktörer i samhället; där 

forskare och läkare anses vara tillförlitliga, medan journalister och politiker inte gör det 

(Olofsson, Öhman & Rashid, (2006) ur Olofsson, (2009, s.76). Olofsson påpekar att det är 

viktigt med kriskommunikation för att förebygga ytterligare skador och ha möjlighet att hantera 

kriser (Olofsson, 2009, s. 70). Hon förklarar att behovet av information ökar drastiskt under en 

kris och att det är just efteråt som människor upplever att den bristande informationen var ett 

stort problem. Vidare beskriver hon att när behovet av information ökar så är det centralt för 

exempelvis ett företag eller en organisation att snabbt informera de som kan påverkas, för att 

på så sätt minimera en eventuell ryktesspridning och inte låta andra aktörer få kontroll över 

informationsflödet (Olofsson, 2009, s. 88). 

3.2.1. Media under kriser 
Olofsson (2009, s.78) menar på att media är en central del i kommunikationen 

under risker och kriser. Vid akuta händelser så använder sig ledande aktörer av 

media för att kommunicera med samhället (ibid.). En av de främsta källorna till 

informationsinhämtning är genom radio och TV (Olofsson, 2009, s. 84). Dock 

kan det på senare år ha förändrats i takt med teknikens utveckling och 

framväxten av sociala medier, eftersom att boken är utgiven för tio år sedan, år 

2009. Olofsson (2009, s. 84), förklarar dock att massmedias arbetsmetoder kan 

få konsekvenser för samhället eftersom media har en annan form av principer än 

myndigheter när de går ut med nyheter. Att informationen är helt korrekt är inte 

lika centralt, utan de prioriterar att snabbt få ut meddelandet för att fånga så stort 

antal lyssnare, läsare eller följare som möjligt (Olofsson, 2009, s. 81). Dock 

förklarar Olofsson (2009, s.85), att media i början av en kris ofta skriver 
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ordagrant vad till exempel myndigheter rapporterar, för att sedan övergå till sina 

egna utvärderingar och därigenom försöka vinna fler antal läsare. Nyheterna kan 

dessutom förändras snabbt under den akuta fasen av krisen, då mycket 

information ska bearbetas under kort tid; vilket i sin tur kan orsaka att media 

exempelvis överdriver det som inträffat (Olofsson, 2009, s. 83). Om 

informationen blir bristfällig så ökar då istället riskerna för att man drabbas av 

ryktesspridning (Olofsson, 2009, s. 88).  

För att förstå den process som sker när människor interagerar med varandra i samband med ett 

terrorattentat och hur det kan påverka uppfattningen av information så är symbolisk 

interaktionism samt kris- och katastrofkommunikation passande teorier att använda. Blumer 

och Giddens beskriver symbolisk interaktionism på ett sådant sätt att det passar väl in på vår 

studie om informationsinhämtning ur ett mikrosociologiskt perspektiv; där olika individer får 

beskriva deras egna upplevelser av informationsinhämtning i förhållande till deras åsikter. 

Genom att kombinera det här med Olofssons teorier kan man då även förstå hur samspelet 

mellan människor och medias rapportering under kriser kan påverka oss som individer. Dem 

här teorierna kompletterar därmed varandra på ett bra sätt i relation till syftet och valdes således 

ut eftersom att man genom dem kan grunda en förståelse till hur individer resonerade utifrån 

den information som de fick till sig vid terrorattentatet på Drottninggatan. 
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4. Metodologi 
Följande kapitel förklarar vilka metoder som har använts för att genomföra studien. Från hur 

vi fick kontakt med våra informanter, till hur vi slutligen analyserade det datamaterial som vi 

hade samlat in. 

4.1. Metodologisk utgångspunkt 
Inom Sociologi så studerar man samhällets sociala relationer och processer (Giddens & 

Griffiths, 2007, s. 23). Det finns ett antal olika strategier som är lämpliga att använda sig av för 

att samla in och analysera den data som är relevant för undersökningens syfte och 

frågeställning. Då studiens syfte är att på mikronivå undersöka hur upplevelser av 

informationsinhämtning såg ut under dagen för terrordådet på Drottninggatan; så var en 

kvalitativ metod i form av en intervjustudie på så sätt ett lämpligt metodval. Genom 

användningen av kvalitativa intervjuer skapade vi således ett fritt samtal kring det vi ville 

undersöka, jämfört med om vi exempelvis hade utfört en kvantitativ enkätundersökning 

(Bryman, 2011, s. 371). Ur ett sociologiskt perspektiv blir det här då intressant eftersom man 

kan få mer information och detaljerade berättelser kring det fält vi valde att studera, vilket vi 

med en kvantitativ metod kanske hade gått miste om. 

4.2. Semistrukturerade intervjuer 
Upplevelser och tolkningar av händelser ser olika ut beroende på vem du frågar. Som forskare 

försöker man med hjälp av intervjuer förstå informantens känslor, tankar och upplevelser; 

därmed är det berättelsen samt dess eventuella samband som är centralt inom kvalitativa studier 

(Trost, 2010, s. 52-53). Som metodval är på så sätt intervjuer lämpligt att använda sig av när 

man vill studera hur individers uppfattning och förståelse av informationsinhämtning ser ut i 

relation till ett fall. Intervjuerna med informanterna var semistrukturerade, vilket innebär att vi 

utgick ifrån förutbestämda frågor men sedan lät samtalet flöda fritt och ställde följdfrågor 

beroende på vad informanten berättade (Trost, 2010, s. 42).   

4.3. Urval 
De individer som har deltagit i studien består av två stycken män och fyra stycken kvinnor 

mellan 29 - 57 år som samtliga är bosatta och arbetar i Stockholms närområde. De innehar 

yrkesroller som chef, bemanningskoordinator, IT-support, tekniker och instruktör i centrala 

delarna av Stockholms län. 
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Två av informanterna har en akademisk examen, varav ena har en på grundnivå och den andra 

har en på avancerad nivå. Resterande informanter har en utbildning på antingen gymnasie- eller 

grundskolenivå.  

Vid urvalet av informanter så gjordes det en avgränsning till vilka individer som var lämpliga 

för undersökningen syfte. Då den centrala delen av arbetet handlar om informationsinhämtning 

inom Stockholmsområdet under den aktuella dagen, så blev avgränsningen således endast 

geografisk och tidsmässig. Genom att sedan i analysen jämföra de här individernas berättelser 

och tankar med varandra kan man på så sätt få ett bredare perspektiv från de som var närmast 

den då akuta situationen (Ahrne & Svensson, 2015, s.26) (Eriksson - Zetterquist & Ahrne, 2015, 

s. 39, 40). Eftersom vi ville undvika att få allt för homogena intervjuer så har vi inte gjort några 

andra begränsningar mer än just dem här.  

Kontakten med informanterna skapades genom hjälp från sociala nätverk med förhoppningen 

att det skulle leda till ett snöbollsurval med ytterligare informanter. Snöbollsurval innebär att 

man i samband med en intervju får tag på nya informanter genom att fråga en informant om 

den här känner till några personer som varit nära händelsen och troligtvis skulle kunna tänka 

sig att ställa upp på intervju (Ahrne & Svensson, 2015, s.41).  Den här formen av strategi 

lyckades och de informanter som valde att delta i studien föreslog till och med på eget bevåg 

fler individer som skulle kunna vara av intresse. Eftersom att vår geografiska avgränsning 

kräver specifika personer som eventuellt kan vara svåra att få tag på, så var det här ett rimligt 

sätt att tillhandahålla informanter.  

4.4. Tillvägagångssätt 
Genomförandet av studien påbörjades genom att sammanställa de semistrukturerade frågor som 

vi skulle använda oss av under intervjuerna. Utgångspunkten för frågorna kom först och främst 

från tidigare forskning som visade på att användandet av sociala medier ökade vid andra 

terrorattentat och på så sätt skapade det intresset för vår inriktning mot informationsinhämtning. 

Vid skapandet av frågorna utgick vi ifrån den guide som Alan Bryman beskriver i 

“samhällsvetenskapliga metoder” (2011, s.419-424). Bryman menar att frågeställningen inte 

skall vara så ostrukturerad att man mister undersökningens fokus, men den skall heller inte vara 

så strukturerad att man förhindrar andra perspektiv vid insamlingen av data (2011, s.419). 

Vidare berättar han även att det är viktigt att en kvalitativ intervjuguide har en logisk struktur, 

ett begripande språk samt innehåller bakgrundsfrågor, men att de här 
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frågorna inte är ledande (ibid.). Genom att utgå ifrån Brymans utformning för intervjuguiden 

såg vi till att inte bli av med studiens centrala fokus, men ändå vara öppen för alternativa 

förändringar beroende på informanternas berättelser. Vi övervägde om bakgrundsfrågorna 

skulle vara i början eller slutet av intervjun, men kom fram till att det var rimligt att inleda 

intervjun med frågorna som en form av introduktion, med tanke på det ämne som skulle 

undersökas. 

Efter att intervjuguiden var färdigställd så skickade vi ut förfrågningar till potentiella 

informanter inom Stockholmsområdet som möjligtvis skulle vilja delta i vår studie. Vi utförde 

intervjuerna i takt med att vi fick informanter genom snöbollsurval och lika så transkriberades 

intervjuerna allt eftersom intervjuerna hade ägt rum. Informanterna som valde att delta i vår 

studie fick via e-mail ett informationsbrev gällande studiens syfte och integritets- samt 

konfidentialitetskrav enligt GDPR. Brevet signerades av alla informanter var för sig och 

skickades därefter tillbaka till oss som ett samtycke för att delta i studien. Alla sex informanter 

intervjuades separat via telefon under en period på tre veckor. Varje intervju spelades in med 

hjälp av en mobiltelefon för att sedan efter transkriberingen raderas. Under intervjuerna 

fokuserade den ena författaren på att leda intervjun och den andra på att anteckna svar samt 

komma med förslag på följdfrågor.  

4.4.1. Metod för datainsamling 
Vid valet av metod för datainsamling funderade vi över vilket sätt som skulle 

vara mest passande att så många informanter som möjligt kan delta på lika 

villkor. Vi stod då mellan de tre alternativen direktintervju, intervju via 

videosamtal och intervju via telefon. Beslutet landade till sist på att vi skulle 

utföra intervjuer på distans eftersom det är mer kostnads- och tidseffektivt 

jämfört med en direktintervju (Bryman, 2011, s.209). Ytterligare en fördel med 

den här formen av metod för datainsamling var att det gjorde det möjligt för oss 

att kunna vara mer flexibla för intervjutider än om vi skulle ha rest till Stockholm 

för direktintervjuer. När vid stod mellan valet av intervjuer via videosamtal eller 

telefonsamtal så fastställde vi att telefonintervjuer gjorde det möjligt att kunna 

inkludera människor i ett större åldersspann, utan att det skulle finnas krav på de 

tekniska kunskaper som krävs vid exempelvis installationen av en programvara 

för videosamtal. Således skulle det inte heller finnas några krav 
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på att informanterna skulle behöva inneha en webbkamera, utan den enda 

avgränsningen skulle då vara att man ägde någon form av telefon. Det nackdelar 

som kan uppstå när man väljer telefonintervju som metod för datainsamling är 

att det finns en risk för urvalsfel på grund av ekonomiska tillstånd eller 

funktionsnedsättningar som exempelvis hörselskada (Bryman, 2011, s.209-210). 

Även om många troligtvis har tillgång till någon form av telefon idag, så innebär 

det inte på automatik att alla har en telefon eller att alla människor kan delta 

under samma förutsättningar vid en telefonintervju (ibid.). Därmed finns det 

även en grupp människor som på så sätt ändå blir exkluderade från att delta i 

undersökningen.  

4.4.2. Genomförandet av intervjuer, dokumentation och transkribering. 
Intervjuerna ägde rum under en period av tre veckor mellan april och maj 2019. 

Samtliga intervjuer var enskilda via telefon och varade mellan 30 till 60 minuter. 

För att det skulle bli en så trygg intervjumiljö som möjligt och att inga yttre 

omständigheter skulle kunna påverka intervjutillfället så fick informanterna 

själva välja den dag och tid på dygnet som passade dem bäst. Författaren som 

genomförde intervjun utgick ifrån den intervjuguide som vi konstruerat och 

ställde både inledande frågor, uppföljningsfrågor, sonderingsfrågor och 

tolkande frågor med rum för tystnad (Bryman, 2011, s.422-423). Den andra 

författaren dokumenterade intervjuerna ifall något fel skulle uppstå med 

inspelningen samt gav förslag på alternativa frågor. Alla informanter tog del av 

informationsbrevet och accepterade villkoren för intervjun; vilket bland annat 

innebar att intervjuerna spelades in på en av forskarnas mobiltelefon. De här 

inspelningarna lades efteråt direkt över på en extern hårddisk och raderades 

sedan från telefonen. Transkriberingen av intervjuerna inträffade snarast möjligt 

efter intervjuerna, för att på så sätt fortfarande ha kvar en tydlig känsla av 

intervjun samt tolkningen av den information som vi fick tillgång till.  

4.5. Analysmetodik 
Vid analysen av datamaterialet vill man få fram den information som är mest central för studien 

och därefter kontrollera om det finns några framträdande skillnader eller likheter mellan 

informanternas bakgrund eller berättelser (Rennstam & Wästerfors, 2015, s. 224, 227, 235). Vi 
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använde oss således av en tematisk analysmetod som kallas Framework (Bryman, 2011, s.528-

529). Med hjälp av den här metoden fann vi våra teman genom att söka efter repetitioner, 

uttryck, metaforer, likheter, skillnader eller dylikt i vår empiri. Efter att ha granskat det utvalda 

materialet ytterligare en gång så reducerade vi datamaterialet till de teman som var mest centralt 

för undersökningen. De teman som blev aktuella var då socialt samspel, tolkning av information 

och förändrad syn. Efter vi hade fastställt våra teman så fick vi en tydligare bild och bättre 

struktur i vår empiri. Därmed kunde man enklare se vilka slutsatser som var framträdande i 

relation till studiens syfte. Dessa teman jämfördes sedan med teorin och den tidigare 

forskningen för att således generera ett resultat. 

4.6. Metoddiskussion 
När man studerar ett urval av människor, så är det inte säkert att resultatet avspeglar hur 

verkligheten ser ut. Ett av de problem som kan uppstå i kvalitativa undersökningar är att 

reliabiliteten blir låg (Field, 2018, s. 71-72). Det vill säga att om man skulle intervjua samma 

personer mer än en gång så kan resultatet av studien variera, då sannolikheten är låg att samma 

person beskriver samma sak eller resonerar på ett likadant sätt som vid en tidigare intervju 

(ibid). Inom kvantitativa studier blir reliabiliteten således enklare att styrka, då 

forskningsfrågorna i den här formen av studie har mer begränsade svarsalternativ som på så sätt 

gör det enklare att genomföra samma studie återigen med identiskt resultat. 

Vid en undersökning med kvalitativ data från informanter, så består resultatet i sin helhet av 

deras subjektiva åsikter, tankar och upplevelser (Creswell & Poth, 2017, s.). Likaså har 

forskarens förförståelse för ämnet och struktureringen av intervjuer stor betydelse för 

tolkningen av materialet och hur det presenteras (Creswell & Poth, 2017, s. 53). Vi är medvetna 

om att det här är en del som kan påverka utfallet för vår studie och har ständigt reflekterat över 

vår position som författare samt vår tolkning av materialet. Som vi har nämnt tidigare så kan 

det finnas begränsningar vid användandet av telefonintervjuer som metod; såsom att man inte 

får en bild av vem man pratar med och hur individen reagerar på olika frågor. Vår upplevelse 

av att genomföra telefonintervjuer var dock väldigt gynnsam. Det märktes tydligt att 

möjligheten för våra informanter att välja tid och miljö för intervjun påverkade deras inställning 

och öppenhet vid intervjutillfället positivt.
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Om vi istället hade genomfört en kvantitativ enkätstudie hade vi troligtvis fått ett bredare 

perspektiv med fler samband inom det problem som vi har undersökt. Eftersom man vid 

enkätundersökningar ofta samlar in data från fler antal personer än vid en mindre kvalitativ 

studie så blir resultatet på så sätt även mer generaliserbart. Vid en sådan undersökning hade 

man då kunnat göra en jämförelse i antalet som inhämtande information via digital media och 

de som gjorde genom sociala interaktioner. Risker med en kvantitativ datainsamlingsmetod 

skulle dock kunna vara interna och externa bortfall som leder till att resultatet inte representerar 

verkligheten. Vid en kvantitativ enkätstudie anser vi också att man förlorar det som är av 

intresse för vår studie; individers upplevelser och berättelser om informationsinhämtning under 

dagen för terrorattentatet på Drottninggatan. Eftersom vi var intresserade av människors olika, 

eller lika, upplevelser och tolkningar av informationsinhämtning så var det alltså det som vi 

främst vill förmedla i vår studie. Vi hade med en enkätstudie inte fått utförliga svar på det vi 

ville studera och hade då förlorat det som är undersökningens egentliga syfte. Vår nuvarande 

frågeställning hade på så sätt inte passat in på en kvantitativ enkätstudie, utan då hade vi fått 

omformulera frågorna i termer som leder till mer fasta svarsalternativ.  

4.7. Forskningsetiska överväganden 

Då ämnet för studien berör terrorism så är det viktigt att intervjuerna och dess frågor 

genomfördes på ett lämpligt sätt. De individer som intervjuades kan eventuellt ha påverkats 

både fysiskt och psykiskt av det som inträffade, vilket i sin tur kan resultera i att frågorna 

upplevdes som obehagliga (Trost s. 68). Redan vid skapandet av intervjuguiden såg vi till att 

frågorna var av lämplig karaktär och relevanta till det vi faktiskt skulle undersöka, så att vi som 

författare inte skulle styra intervjun mot ämnen som inte var centrala i arbetet. Ytterligare en 

sak vi tog hänsyn till är den maktasymmetri som kan uppstå vid kvalitativa intervjuer. Kvale 

och Brinkmann (2014, s.52), menar att man som forskare behöver ha insikt i det 

maktförhållande som uppstår vid en intervju och reflektera kring hur man minimerar dess 

inverkan på resultatet. Vidare förklarar de att intervjun är en enkelriktad och instrumentell 

dialog som styrs och tolkas helt av forskaren; vilket i sin tur kan leda till att informanten 

undanhåller information eller uttrycker det som hen tror att forskaren vill höra (ibid.).
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4.7.1. Informationskrav, konfidentialitetskrav, samtyckeskrav & GDPR 
Under studien tog vi hänsyn till ett antal olika etiska ställningstaganden. Ett av är dem 

var bland annat tystnadsplikt. En eventuell röjning av tystnadsplikten kan leda till stor 

skada för de personer som vi intervjuade, till exempel kan personliga uppgifter 

tillhörande våra informanter då hamna i fel händer (Trost, 2010, s. 123). Vi såg därmed 

till att inneha alla känsliga uppgifter och ljudinspelningar på en extern hårddisk inlåst i 

ett skåp tillhörande en av forskarna. Innan samtalen ägde rum skickade vi ut det tidigare 

nämnda informationsbrevet (Bilaga 2), där vi frågade om individens samtycke till 

deltagande och inspelande av intervjun. Brevet beskrev även att informanternas 

medverkan i studien kommer att vara anonymiserad, att de när som helst kan har 

möjlighet att avbryta deltagandet utan någon specifik anledning samt att de uppgifter 

som vi tar del av vid intervjuerna kommer behandlas konfidentiellt och i enlighet med 

dataskyddsförordningen (GDPR). Kontaktuppgifter till handledare för examensarbetet 

fanns även angivet i brevet. 

4.8. Validitet och reliabilitet 
Validitet och reliabilitet är något som ofta används inom forskning för att bedöma hur pass bra 

och tillförlitlig studien är (Bryman, 2011, s. 49-50). De här kriterierna är dock omdebatterade 

eftersom de i första hand riktar sig till bedömning av mätningar som är vanligt inom kvantitativ 

forskning och därmed inte är av främsta intresse inom kvalitativa studier (Bryman, 2011, s. 

351). Det finns däremot ett flertal exempel på motsvarande kriterier inom kvalitativa 

undersökningar, exempelvis Guba och Lincoln (1985; 1994), nackdelen är dock att de inte är 

fullt etablerade inom forskningsvärlden. I vår undersökning har vi på så vis utgått ifrån Kvale 

och Brinkmanns (2014, s.295-296), perspektiv av validitet och reliabilitet inom kvalitativ 

forskning. För att lyckas med en bra och tillförlitlig undersökning krävs det att vi som författare 

tog hänsyn till validiteten och reliabiliteten under alla stadier i arbetet. 

Validiteten i en undersökning kännetecknas då av att vi har mätt det vi har för avsikt att mäta, 

medan reliabiliteten innebär vi kan utföra samma undersökning igen och få ett identiskt resultat 

(Kvale & Brinkmanns, 2014, s.295-296). Det här kriterierna reflekterade vi över redan vid 

utformningen av intervjuguiden, genom att se till att frågorna höll sig inom ramen för 

undersökningen syfte och frågeställning. Vidare under arbetets gång, såsom vid 

intervjutillfällena, tematiseringen och tolkningen av data, så kontrollerade vi regelbundet att 

kriterierna bevarades. 
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5. Resultat och analys 
I resultatet nedan kommer vi att redogöra för de tre teman som framkom vid analyseringen av 

datamaterialet. För att behålla studiens trovärdighet kommer vi även citera de intervjuer som 

utfördes med våra informanter. Individerna som har deltagit i studien kommer fortsatt att vara 

anonyma och benämnas som intervjuperson 1 till 6. Informanternas umgängeskrets så som 

vänner, familj och arbetskamrater kommer även att anonymiseras och talas om i termer av 

sambo, vän, kollega eller dylikt. De teman som vi anser är mest centrala i vår studie och 

relevanta till vårt syfte är: Socialt samspel (se 5.1), Tolkning av information (se 5.2) och 

Förändrad syn (se 5.3). 

5.1. Socialt samspel behandlar det initiala skedet då informanterna fick reda på att något hade 

inträffat och samspelet med andra människor. 5.2. Tolkning av information, beskriver 

förtroendet till- och användandet av olika nyhetsmedier, tolkning av den information som de 

fick till sig och ryktesspridning. 5.3. Förändrad syn, visar på informanternas reflektioner efter 

terrorattentatet. 

5.1 Socialt samspel 
Man kunde se likheter det sätt som informanterna fick reda på att ett terrorattentat hade inträffat 

på Drottninggatan. Fem av de sex intervjuade personerna fick reda på det genom någon annan 

person, främst genom anhöriga på telefon eller via kollegor på arbetet.  

 

“Man kan lugnt säga att jag fick veta det genom mobilen. Av kompisen där. Men kompisen visste ju inte 

heller direkt om det var terrordåd då”  

- Intervjuperson 2 

“Jag fick SMS av min partner och jag vet att jag hörde av mig till mina barn, så dem vet att jag sitter här. 

Så jag fick upp ögonen för att mina anhöriga kan vara oroliga för mig. Då ringde man ju. Eller om man 

visste att man hade någon annan som var i närheten så försökte man ju få tag i den. “ 
- Intervjuperson 6 

Precis som vid både terrorattentatet på Utøya och orkanen Katrina (Frey, 2018, s. 4; Anthony 

& Sellnow, s. 88), så kunde man tydligt urskilja behovet hos de flesta informanterna av att tala 

med anhöriga direkt, även fast den information som fanns tillgänglig var bristfällig. De som 

inte själva hade uppmärksammat de initiala uppgifterna om terrordådet blev istället kontaktade 

av sina nära och kära: Likt den tidigare forskningen från Anthony & Sellnow 
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(2011, s. 90-91), så ökade även individers oro i närområdet i samband med spridningen av 

dramatiska artiklar. Vilket i sin tur skapade behovet av att kontakta nära och kära: 

“Jag kommer ihåg att jag satt i ett Skype möte med en kollega i USA när det här inträffar. Då får jag ett 

SMS från min partner som skriver, var är du någonstans? Terrorattentat på Drottninggatan. För vi... Hen 

vet ju att jag jobbar nära Drottninggatan. Så då avslutade jag det här samtalet med min kollega… 

Omgående och smsade min man att jag var på kontoret [...] ”  

- Intervjuperson 6 

“Och då vet jag att precis då skickade mormor ett sms, som har stenkoll på allt, och berättade att det var 

något som verkade ha hänt i Stockholm [...]  Sedan började jag smsa med min bror [...] min sambo var 

ute och åkte bil och, vi försökte på något sätt få kontakt på hur vi skulle kunna mötas [...] hen hade hämtat 

min syster och hennes kille. [...] Men rätt så snabbt efter så började folk höra av sig och bland annat 

mormor då som skickade sms.” 

- Intervjuperson 1 

Här kan vi se behovet av att få reda på var sina närstående befinner sig och om de är säkra är 

bland det som är mest framträdande i det akuta skedet av krisen. Informationsbehovet träder 

fram, både när det gäller kontroll av anhörigas säkerhet, men även för att undersöka vad det är 

som inträffar.  

Intervjuperson 5 var den enda av informanterna som inte blev kontaktad av någon utomstående 

person som informerade hen. Den här personen befann sig på sin arbetsplats under den aktuella 

dagen och märkte direkt själv att någonting inte stod rätt till i sin omgivning.  

“ [...]Pratade i samtalet samtidigt men jag är ganska bra på att uppfatta saker som händer omkring mig. 

Så det var nog från någon live-tv sändning som någon hade igång [...]” 
- Intervjuperson 5 

Man kan då tyda att informant 5 använde sig av både den så kallade symboliska och icke- 

symboliska interaktionismen; genom att förmedla sitt budskap i verbal form till sin motpart 

samtidigt som hen tolkade sin omgivning. Blumers tolkning av Mead visar att människan 

formar sin egen värld, där man kan se sig själv i ett tredje perspektiv (Blumer, 1966. s. 536). 

Om man ser det från intervjupersonens perspektiv kan man då tolka det som att hens världsbild 

på sitt arbete kan ha formats av hur människor normalt agerar och beter sig på platsen. När det 

här sedan förändras så kan det då upplevas som att någonting är fel då det bryter det 
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vardagliga mönstret. Även intervjuperson 2 upplevde att någonting inte stod rätt till innan hen 

fått information om själva händelsen: 

“[...] åkte då E4 ut från Haga-Norra vid utfarten från Stockholm så mötte jag faktiskt jättemycket 

polisbilar, man såg att det var polisbilar men det var civilbilar, polisbilar, bussar, motorcyklar… Det var 

väldigt blandat. Jag tänkte egentligen inte på det, men jag visste “Oj det är någonting som är konstigt” 

liksom [...]” 
- Intervjuperson 2 

Polisbilen kan då ses som en symbol utifrån Blumers tolkning av Meads teori (1966, s. 537-

538), om symbolisk interaktionism. Att se en polisbil kan betyda många olika saker baserad på 

vilken situation man ser polisbilen i. Befinner man sig i nöd så kan polisbilen symbolisera att 

räddning är på väg, men för intervjupersonen som själv inte befann sig i nöd eller förväntade 

sig någon hjälp så symboliserade polisbilen en olustig känsla. Att det var fler polisbilar, 

inklusive civila bilar och motorcyklar symboliserade då för intervjuperson 2 att det är någonting 

som är “konstigt”. Ett samtal som sedan kom från en vän kunde därefter förstärka känslan av 

att något hade inträffat med hjälp av den icke-symboliska interaktionismen. När intervjuperson 

2 sedan kommer fram till sin destination så handlar konversationerna mellan samtliga personer 

på plats även om terrorattentatet: 

 ”Även när jag kom in till dem, när jag ska göra jobbet så hör man ju att de pratar med mig. “Har du hört 

vad som hänt inne i Stockholm” man märker ju det, och även på jobbet så pratade dom med varandra. 

Varenda människa pratade ju med varandra när det hände. Det märktes att dem kommunicerade och man 

hörde.”   
- Intervjuperson 2 

Eftersom intervjuperson 2 hade fått både symboliska och icke-symboliska signaler från 

omvärlden innan hen befann sig på sin arbetsplats, fanns det troligtvis en förväntan om att det 

kommer pågå samtal om terrorattentatet. Utifrån Blumers tolkning av Mead (1966, s. 537), kan 

den mekanism som då byggts upp för att förstå och möta världen ha blivit en viktig faktor här, 

baserat på de objekt och symboler som hade blivit kända. Sättet hen tog kontakt med andra kan 

ha förändrats jämfört med vid vanliga tillfällen eftersom det redan från början finns en förväntan 

om att det normala samtalsämnena inte kommer att föras på plats. Därigenom kan förväntade 

beteenden och antagande ha formats efter den information som hen fått till sig tidigare. 
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Likt Anthony och Sellnow (2011, s. 88-90), studie om orkanen Katrina så upplevde majoriteten 

av informanterna att lokalinvånare var hjälpsamma och sökte kontakt på ett sätt som inte 

tillhörde vanligheterna. Intervjuperson 3 och 6 beskriver den markanta skillnaden:  

“[...] Men det som är så märkligt är att det är så otrolig solidaritet. När det verkligen händer… Man säger 

att vi svenskar och stockholmare är så hårda och kalla, men när det verkligen händer något så hjälps folk 

åt. Enormt. Det värmer faktiskt. I hjärtat.” 
- Intervjuperson 3 

“Ja, det var mycket, vi satt och pratade med varandra. Det var ju det sättet som funkade bäst. På något 

sätt ville man vara tillsammans, man ville inte vara själv. Utan det minns jag, att vi satt tillsammans och 

pratade.“ 

- Intervjuperson 6 

Informant 4 som befann sig en bit utanför centrum var den enda som inte upplevde samma form 

av solidaritet, utan snarare den raka motsatsen:  

“Jag tyckte nog att alla var ganska upp i sitt [...] Jag vet att när jag frågade en kille om jag kunde få låna 

hans laddare och så blev jag lite avsnäst, vilket jag tycker var väldigt märkligt under en sådan situation 

om man ändå satt där tillsammans liksom. Det tyckte jag var en märklig händelse faktiskt. För det är ju 

en väldigt jobbig situation om man är så och inte har batteri i sin telefon.” 
- Intervjuperson 4 

5.2 Tolkning av information 
Informanterna har en gemensam syn kring vilka nyhetsmedier som de anser är mest tillförlitliga. 

En av våra intervjupersoner upplevde Svenska Dagbladet och Dagens nyheter som tillförlitliga. 

Men de kanaler som föredrogs flest gånger var den statligt finansierade Sveriges Television 

(SVT) samt TV4.  

“Jag känner väl mer tillit till SVT och att de kanske avvaktar lite, för att vara säkra på det de publicerar 

[...] Varför jag tror att det är så är väl för att det känns som att SVT har ett större ansvar för att de är public 

service.” 
- Intervjuperson 4 

När informanterna sedan fick beskriva olika nyhetskanaler efter förtroende till den information 

som de rapporterar; så hade medier från public service goda omdömen. Fem av de sex 

informanterna ansåg att statligt finansierad media som Sveriges Radio (SR) eller Sveriges 

Television (SVT) var mest tillförlitlig. Vid förklaringen av vilken massmedia de anser är mest 
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opålitlig, så blev det Expressen och Aftonbladet som vann. Detta ligger i linje med Olofssons 

beskrivning där hon förklarar att tilliten till journalister ofta ses som låg (McComas, (2006) ur 

Olofsson (2009, s. 76). Dock verkade tillförlitligheten inte specifikt rikta sig åt just gruppen 

journalister, utan snarare den plattform som journalister använder sig av när de förmedlar 

information. 

“Jaa… vad ska vi säga... Sveriges Radio P1 kommer först. Sedan är det väl, SVT. två. Svenska dagbladet 

och dagens nyheter kommer på en delad tredjeplats. Och sedan är det tabloidpressen typ aftonbladet och 

sådär och så sist sociala medier då.”  
- Intervjuperson 5 

Det fanns däremot en stor skillnad när man sedan jämförde de här informationskanalerna med 

de som faktiskt brukades under dagen för terrorattentatet på Drottninggatan. Det visades sig då 

att det enbart var en av intervjupersonerna som använde sig av statligt finansierad media som 

främsta informationskälla. Den här intervjupersonen satt och körde bil då attentatet inträffade, 

vilket innebar att hen inte kunde välja att söka information på annat sätt än via radio och 

telefonsamtal. Informanten lyssnade således på Sveriges Radio för att hålla sig uppdaterad, men 

använde sig dock av Aftonbladet samt Expressen när hen inte längre körde bil.  

De övriga intervjupersonerna som rangordnade Public service som mest tillförlitlig, visade sig 

att i första hand använda sig av andra kanaler för att söka information just som terrorattentatet. 

Här visar det sig tydligt att den nyhetsmedia som de rangordnade som minst tillförlitlig sedan 

var den som de beslutade att bruka i högst utsträckning när de sökte information angående 

attentatet.  

“[...] Det var nyhetssajter och... Livesändningar... Det var tidningar... Expressen, aftonbladet och... Ja... 

Dom och SVT då. Men det kom ju nytt hela tiden liksom. Man hörde ett rykte där, något har smällt där 

och... Ja, olika rapporterade olika saker.”  
- Intervjuperson 3 

Man på så sätt urskilja att tillförlitligheten till medier inte spelade lika stor roll som vanligt i 

samband med terrorattentatet på Drottninggatan. Likt den tidigare forskningen från Eriksson 

(2014, s. 7), så kunde man se att den nyhetsmedia som hade den senaste och snabbaste 

informationen verkade vara mest intressant vid tillfället. Intervjuperson 3 beskriver hur hen och 

kollegorna ständigt uppdaterade sig via nyhetsmedia:  
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“Nä, sen följde man liksom det som händer. Vem har mest, vem har senaste informationen... Vem har 

mest information och sedan så när det blir... När dem stängde av all kommunikationer… Det blev... Om 

det var någonting vid Odenplan och flera andra ställen och sade det att, det kommer hända någonting eller 

det har hänt någonting där. Det var mycket fel och ingen visste vad som var sant. Och då är det klart, 

nyhetsmedia nappar ju på det också, man vet ju inget.” 
- Intervjuperson 3 

Man kan alltså se att majoriteten av informanterna frångick sina principer gällande tilliten till 

olika nyhetsmedier vid informationsinhämtningen i samband med terrorattentatet på 

Drottninggatan. Som vi tidigare beskrev så uppgav MSB (2018, s. 99) att utebliven information 

ger upphov till spridningen av rykten och falsk information samt att flera aktörer inte fått 

tillgång till bekräftad information under terrordådet på Drottninggatan. Det här tyder på att 

verifierade uppgifter från myndigheter var begränsade under den aktuella dagen och kan då ha 

varit en anledning till att informanterna beslutade sig för att finna information på de kanaler 

som de inte upplever som tillförlitliga i normala fall. Det här stämmer överens med den tidigare 

forskningen och teorin från Frey (2018, s.6) och Olofssons (2009, s. 70), som menar att behovet 

av information ökar vid kriser och att människor upplever det som problematiskt när det uppstår 

bristfällig information. När nyhetsmedias rapportering sedan skiljde sig åt, så började det florera 

olika rykten som bland annat spreds i massmedia.  

[...] Sedan började det poppa upp massa rykten. Som att det inträffade saker på andra ställen i stan, vilket 

det sedan visade sig att det inte hade gjort då. [...] Nej det visste man ju inte. Man trodde ju på det också 

då. Men sedan så börjades det sägas lite olika saker... I olika media då. Just om det här att det skulle vara 

någon skottlossning i Fridhemsplan... Så det kom ju om jag minns rätt så kom det en form av dementi av 

det också. Men det tog ett tag. 
- Intervjuperson 6 

“[...] Dom målade upp en bild och sade saker som inte stämde. Nu med facit i hand när man vet vad som 

hänt när man följt rättegången och allt det här så vet man exakt vad som hänt. Dom har ju sagt jättemycket 

som har hänt med sprängningen och allt. Med gevär och sånt. Det stämde ju inte alls.” 

- Intervjuperson 2 

Även anhöriga och kollegor påverkade informanternas upplevelser om vad de trodde ägde rum 

i Stockholm:  

“Såhär i efterhand så vet jag inte vad jag tog in själv eller vad jag tog in från någon annan.  

Vi satt allihopa och sökte på olika sätt och informerade varandra.”  
-  Intervjuperson 3
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“Folk började ju ringa också. Man ringde ju till andra… Till sina anhöriga och folk pratade ju med varandra 

mer. Och fick information den vägen, från annat håll då.” 
- Intervjuperson 6 

Likt terrorattentatet på Utøya (Frey, 2018, s.6), så fick informanterna även ta del av 

motstridande och falska uppgifter genom personer som läst om olika rykten media. Vilket i sin 

tur kunde skapa oro: 

“[...] Han sa att det också kunde vara så att det var någon som gick runt och sköt och det gjorde att vi inte 

vågade gå ut från garnisonen.”  
- Intervjuperson 1 

“Då gick jag ner och pratade med polisen. Det var något som sas i media, att allmänheten ska lämna 

innerstan här. Då ville man bort från centrala stan. Men samtidigt så hade vi fått instruktionen att vi skulle 

inte gå ur det här huset förrän vi fick klartecken om det. [...] Sedan så sade man att man trodde att personen 

hade flytt ner i tunnelbanan och Arlanda express, och det var därför man hade stängt av här. “  

- Intervjuperson 6 

Informanterna blev alla berörda av den falska information som spreds under den aktuella dagen. 

Samtliga hade läst eller hört att det var skjutningar på olika platser i Stockholm och agerat 

därefter. Det orsakade att informanterna upplevde det som att den akuta fasen av terrorattentatet 

pågick under en längre tid än den gjorde, samt att det skulle ha varit fler terrorister inblandade. 

Terrorattentatet på Drottninggatan ägde dessutom rum under dagtid vilket den tidigare 

forskningen menade på att det kunde öka ryktesspridningen (FOI, 2018, s.8). Även Eriksson 

(2014, s. 7, 16-17) beskrev att journalister vid tidigare kriser ofta har spridit obekräftade 

uppgifter från medborgare och det kan då vara en av anledningarna till att det framkom en stor 

del falsk information som våra informanter tagit del av under dagen för terrorattentatet på 

Drottninggatan. 

Likt Olofssons teori om kommunikationsprocessen (2009, s. 71), såg medias 

masskommunikation ut på liknande sätt. Sändaren är i det här fallet massmedia, exempelvis 

expressen. Deras meddelande beskrev att det hade varit skjutningar på bland annat 

Fridhemsplan. Medias mottagare blir därmed samtliga personer som var i anslutning till 

terrorattentatet och läste expressens tidning eller kollade på deras live-TV. Kanalen där 

informationen förmedlades var för våra intervjupersoner Live-TV, webbsidor, radio och TV 

och i det här fallet blev det tydligt att effekten av meddelandet likt studien från Anthony och 

Sellnow (2011, s. 90-91) blev oro, rädsla och uppmärksamhet. Medias avsikt med meddelandet 
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kan däremot ha varit annorlunda jämfört med den effekt som det resulterade i. Det kan 

eventuellt bero på om de personer som läser meddelandet befinner sig i anslutning till attentatet 

eller har släkt, vänner eller anhöriga i närområdet. Våra informanter som befann sig i området 

blev uppenbart omskakande av denna information. Dock fanns det varierade åsikter kring 

medias förmåga att gå ut med information som inte har blivit bekräftad. 

“Överallt så är det oväsen och liv, sprängningar och blir värre och värre år för år så att... Folk kan reagera på 

något... väldigt starkt fast det inte är riktigt allvarligt i stunden egentligen. Eller kanske höra en smäll som 

kanske inte... Förstår du... Dom kan tolka allt… Bara för att man är skärrad. Man kan aldrig vara riktigt säker. 

Men det kanske är bättre att de rapporterar en gång för mycket än en gång för lite. Men vara tydlig med att 

man inte vet säkert. [...] Man kan tänka att dem kanske inte skulle ha sagt att de var verifierat. För det kunde 

ju definitivt inte ha varit då. De kan gå ut med att “Vi har hört att” eller iallafall som TV4 gjorde, att vi kan 

inte verifiera de här uppgifterna, men går ändå ut med det. Då är det okej. [...]“ 
- Intervjuperson 3 

“Jag tycker det är jättedåligt och ganska märkligt att det blev så. Samtidigt som de är stressade i sin tur och 

liksom vill hjälpa till eller vad man säger. Men jag tycker att det är väldigt oproffsigt att inte vara säker på 

sina uppgifter.” 

- Intervjuperson 4 

“Dom slänger ju ut sig lite för snabba grejer kan jag tycka. Och skrämmer folk i onödan [...] Det är ju ändå en 

läskig information och då ska dom inte förstora upp det liksom.”  

- Intervjuperson 2 

Man kan alltså se att det finns en konsensus med att det är dåligt att gå ut med obekräftad 

information, men för två av intervjupersonerna så kan det ses som acceptabelt om media är 

tydlig med att informationen inte är bekräftad. Två intervjupersoner upplevde att spridningen 

av rykten var i syfte att varna människor, medan samtliga informanter påpekar betydelsen av 

att media skall vara tydliga med att det inte är bekräftade uppgifter.  

Till skillnad från den tidigare forskningen från bland annat Utøya (Frey, 2018, s. 4-6), som 

visade på att användandet av sociala medier även ökar i samband med ett terrorattentat; så 

menade samtliga informanter i vår studie på att de knappt, eller inte alls, hade använt sig av 

sociala medier. En trolig förklaring till det här kan vara att det åldersspann som informanterna 

befinner sig i inte är beroende av sociala medier i samma utsträckning som unga. Intervjuperson 

5 beskriver tydligt sitt kritiska förhållningssätt till sociala medier:
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“Det var ju något sånt där på Facebook att man skulle markera att man mådde bra som kommer vid 

jordbävningar och sådant där. Det kommer jag ihåg att jag sket i för jag tyckte inte att det inte är Facebook 

uppgift att sköta sånt. Det var någon som bockade i mig faktiskt som jag hade pratat med. Jag hade ju 

gärna velat ha någon form av samhällelig funktion som hanterade det här liksom. Det känns ju konstigt 

att ett amerikanskt bolag som ser till att jag ska rapportera att jag är säker liksom till mina anhöriga. Jag 

tycker att det... Staten Sverige borde ha ett system för det där. Alltså inte sociala medier. Det... Det är ju... 

Känns mer som att det är mer rykten och sånt som man inte... Man får inget konkret“ 

- Intervjuperson 5 

5.3 Förändrad syn 
Majoriteten av intervjupersonerna har fått en förändrad syn på informationshämtning efter 

attentatet på Drottninggatan. Den främsta förändringen som våra informanter hade gjort om de 

var med om en liknande händelse idag, skulle vara att de inhämtade information på fler ställen 

och jämförde den mot varandra. Att dessutom söka information på myndighetssidor var också 

en av de lärdomar som informanterna hade tagit med efter attentatet.  

“Ja, jag skulle väl försöka kolla på flera olika sajter och vad som skiljer dem åt. Sedan skulle jag väl även 

gå in på myndighetssidor men det är inget jag riktigt har reflekterat över tidigare.” 
- Intervjuperson 4 

“Nej.. Det skulle nog ske samma sak som förra gången. Kanske skulle man gå in på någon MSB eller 

dom.. Dom har varit tydliga.. Skulle nog kolla dem också. “ 
- Intervjuperson 5 

Man kan alltså se att samtliga intervjuade personer förlitade sig på massmedia när de sökte 

information. Intervjuperson 3 hade däremot en negativ syn till myndigheters rapportering av 

information. Hen hade använt sig av myndighetssidor för att försöka få tag på fakta, men 

menade att informationen hade varit bristfällig: 

Nej, jag tycker det var ganska bra rapportering av medierna, Det kom liksom ingenting från 

myndigheterna eller någonting. Det var liksom tyst. Då har man bara media, man har inget annat. 

- Intervjuperson 3 

Varför myndigheter inte går ut med information i samma hastighet som media kan bero på det 

som tidigare forskning har visat, att man avvaktar för att uppgifterna skall bli helt bekräftade 

innan de rapporterat någonting. Att informanterna behövde vänta på information från 

myndigheter skulle rapporteras orsakade då säkert en slags desperation vilket gjorde att de 

frångick sina principer och sökte information på ställen som de annars anser inte är lika 
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tillförlitliga. Valet kan således även grunda sig i en reflektion av tidigare erfarenheter där 

myndigheter rapporterat information långsamt. Även om majoriteten av informanterna dragit 

lärdomar från terrorattentatet så finns samstämmighet i att de troligtvis skulle reagera på precis 

samma sätt nästa gång. 

[...] Alltså jag tog ju åt mig informationen ganska... man blev ju rädd och så då och uppmärksam. Och… 

jag tror att jag skulle bli det idag också om inte mer, man slutar aldrig förvånas över hemska saker som 

kan hända. Nu vet man att det har hänt här och då vet man att det kan hända igen, så jag skulle säkert 

reagera likadant. Man skulle aldrig, liksom, inte välja att tro på det… 
- Intervjuperson 1 

Även fast intervjuperson 1 har dragit lärdomar från händelsen, så tror hen ändå att reaktionen 

och agerandet vid sökning efter information hade sett likvärdig ut om det hade ägt rumt igen. 

Intervjupersonen ser sig själv i ett tredje perspektiv och tänker utifrån hur hen som person skulle 

agerat, vilket stämmer med Herbert Blumers tolkning av Mead (1966. s. 536). Där man 

objektifierar sig själv genom att kunna sätta sig i ett annorlunda perspektiv och kan då beskriva 

sina känslor, viljor, smärtor och kunna räkna ut en förväntad respons på ett scenario (ibid.). 

Intervjuperson 1 beskriver att hen säkert skulle reagera likadant, vilket då gör att personen talar 

om sig själv ur en annan vinkel och tolkar hur hen möjligtvis skulle handlat i en liknande 

situation. Hen kan alltså räkna ut ett förväntat handlande baserat på vad personen vet om sig 

själv samt sin egen världsbild och därigenom uppskatta sin reaktion. En av informanterna 

beskriver dessutom även att hen fått ett förändrat beteende efter händelsen.  

“[...] när jag åker kommunalt till mitt jobb, så går jag genom T-centralen till citybanan och det är ganska 

lång sträcka. Varje gång jag går där, för det är ofta rusningstrafik, så tänker jag “fasen tänk om det händer 

något nu?”. Alltså den tanken finns alltid när jag går igenom T-centralen och det påverkar mig. Samma 

sak nu i januari, så flyttade vårt kontor till en lokal mitt emot Mall of Scandinavia och från våra fönster 

ser vi ut över tågstationen och hela gallerian. Jag och en kollega stod och diskuterade “tänk om det 

skulle...” liksom, det känns som att det skulle vara en plats för ett attentat och att det var lite obehagligt.”  
- Intervjuperson 4 

Intervjuperson 4 har blivit märkbart påverkad efter händelsen i sättet hen tänker. Tidigare kan 

T- centralen eventuellt ha symboliserat någonting positivt, i form av att man ska resa någonstans 

eller dylikt. Nu har intervjuperson 4 fått en väldigt negativ syn på att befinna sig på allmänna 

platser där det rör sig mycket folk och således kan exempelvis T-centralen och Mall of 

Scandinavia symbolisera ett eventuellt hot för terrorattentat. Man kan med hjälp av Blumer 

(1966, s. 536-537) tolka att informant 4 har förändrat sin världsbild. De objekt och
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symboler som tidigare troligtvis hade en positiv innebörd, har nu istället har en mer negativ 

betydelse. Folksamlingar kopplas till en möjlig plats där ett attentat kan ske och intervjuperson 

4 beskrev att hen stod vid fönstret och kommunicerade med hjälp av interpersonell 

kommunikation (Olofsson, 2009, s. 70). Utifrån Olofssons förklaring av 

kommunikationsprocessen (2009, s. 71), kan man då se att effekten av deras samtal kan leda till 

att kollegan också får en förändrad världssyn genom intervjuperson 4. Den förändrade 

innebörden av symboler kan då förmedlas i deras kommunikationsprocess. Huruvida 

mottagaren sedan förändrar sin världsbild kan bero på den här personens ursprungliga 

symbolisering av folksamlingar, samt att hen kanske själv inte har varit med och upplevt det 

trauma som har orsakat ständiga reflektioner för intervjuperson 4. 
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 6. Diskussion 

Syftet med studien har varit att undersöka hur man inhämtade information under dagen samt 

vilken betydelse som nyhetsmedia och sociala interaktioner hade på sättet man tolkade 

informationen. Intresset av studien ligger således i att förklara hur människor resonerar vid 

inhämtningen av information i samband med ett terrordåd.  

Man kan knappt tänka sig den hemska känsla som infann sig när informanterna fick reda på att 

det hade inträffat ett terrorattentat i deras närområde. Det uppstod en stor rad frågor och de 

började genast fundera på om någon av deras anhöriga befunnit sig på platsen vid attentatet. 

Det här visar på att vem som helst kan befinna sig på fel plats vid fel tillfälle och då råka ut för 

ett terrordåd. På publika platser kan det finnas en risk att någon planerar ett dåd, men att det här 

sedan ägde rum i Sverige sågs för många som något overkligt. Säkerhetspolisen (SÄPO) gjorde 

en bedömning av att terrorhotet mot Sverige år 2019 ligger på en trea på en femgradig skala, 

där islamistiskt motiverad terrorism ses som störst sannolikhet att inträffa (Säkerhetspolisen, 

2019). Det kan man tolka som att det finns en möjlighet att ytterligare någon händelse kan 

inträffa i Sverige igen i framtiden. 

Redan under de första intervjuerna noterade vi att informanterna beskrev en skillnad i deras 

omgivning innan de ens hade fått reda på vad som hade inträffat. Samtliga informanter märkte 

av en förändring i sättet som antingen människor agerade eller saker som de stötte på som inte 

tillhör vanligheterna. Den gemensamma faktorn bland samtliga informanters initiala 

observationer var att de innehöll en förhöjd stressnivå i form av exempelvis folk som sprang 

runt och många polisbilar som körde snabbt utan att de själva kunde se någon form av fara. 

Många förvånades även över den öppenhet och välvilja som individer i deras omgivning 

påvisade. Att kombinera Blumers tolkningar med Olofssons teorier visade sig därmed vara ett 

bra sätt för att förstå hur våra intervjupersoner reagerade på olika symboler och 

kommunikationsprocesser. 

Det vi fann särskilt intressant var människors förmåga att enkelt gå emot sina egna ståndpunkter 

när de väl inhämtade information. Samtliga var väldigt kritiskt till den så kallade 

skvallerpressen, men ändå så brukade majoriteten av informanterna den typen av mediekällor i 

högsta grad vid informationsinhämtning i samband med terrorattentatet. Likaså var de negativt 

inställda till publiceringen av obekräftade uppgifter, men vågade inte heller tvivla på dem här.
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Något som vi blev förvånade över var informanternas förhållning till sociala medier. 

Majoriteten använde sociala medier varje dag och alla nyttjade det varje vecka, men ändå valde 

de flesta att varken inhämta information från- eller kommunicera via sociala plattformar. En 

rimlig förklaring till det här kan vara att vårt urval består av individer mellan åldrarna 29 - 57 

år och på så sätt kanske sociala medier inte är lika viktigt för de här generationerna som inte 

har växt upp med en smartphone i sin hand. Jämför man med den yngre generationen som 

befann sig på Utøya under terrorattentatet 2011, så hade de här personerna växt upp med en 

vana av mobil informationsinhämtning. Om vi hade haft ett urval med yngre personer så hade 

kanske resultatet sett ut på ett annat sätt. 

När informanterna fick reflektera över händelsen så visade det sig att alla på ena eller andra 

sättet hade en förändrad syn på informationsinhämtning; men även över vilka oförväntade faror 

som faktiskt kan uppstå i ens närhet. Trots det här antog ändå de flesta att dem skulle resonera 

och agera på samma sätt om det skulle inträffa ett terrorattentat idag. En trolig förklaring till 

det här skulle kunna vara att man vid krissituationer påverkas av stress- eller känslopåslag och 

som vår studie visar, ändrar man därigenom sitt sätt att resonera.  

Vår studie belyser tydligt vikten av tekniska apparater vid informationssökande i samband med 

ett terrorattentat. Samtliga använde sig av antingen dator, mobil, TV eller radio och ingen av 

den information som de tog del av hade rapporterats i första hand från någon anhörig direkt på 

plats vid Drottninggatan. Vi ställde oss då frågan som författare hur våra informanter hade 

resonerat om hela telefonnätet skulle sluta fungera och internet låg nere under ett pågående 

attentat. Eftersom vårt urval vuxit upp i en generationer som inte har varit beroende av sin 

mobiltelefon, så hade de kanske hade hittat alternativa vägar att för att finna information. Om 

urvalet då istället hade varit en yngre generation så hade utfallet kanske sett annorlunda ut, 

vilket hade varit en intressant aspekt för framtida forskare att undersöka. Eftersom vi upplever 

att det saknas kvalitativa studier om informationsinhämtning bland medborgare i samband med 

terrordåd, så hade en annan intressant aspekt varit att på mikronivå undersöka och jämföra 

informationsinhämtningen vid flera olika terrorattentat. 

Likt tidigare forskning och teori så visar vår studie på att bristande information leder till att 

människor söker fakta hos källor som de annars ser som opålitliga. Att den information som 

människor inhämtar då kan innehålla rykten är inte särskilt svårt att förstå. En idé skulle kunna 

likt den vår informant beskrev på sida 27, där en myndighet ansvarar för en plattform med
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samlad information från flera olika aktörer. Då hade man även kunnat visa vilken information 

som är bekräftad och vilken som är felaktig. Det hade eventuellt kunna ha hjälpt våra 

informanter i samband med terrorattentatet på Drottninggatan. 

6.1 Slutsats 
Syftet med den här studien var att undersöka hur individer i Stockholmsområdet inhämtade och 

tolkade den information som de erhöll under dagen för terrorattentatet på Drottninggatan. 

Resultatet visar att majoriteten av informanterna tidigt märkte av att något i omgivningen 

förändrades, redan innan de fick höra talas om nyheten. Den initiala informationen om 

terrordådet på Drottninggatan kom sedan främst från någon annan person och behovet att 

samtala med sina anhöriga då var av högsta prioritet. Fem av sex upplevde att samspelet med 

människor, även med okända, förbättrades markant efter att man hade fått reda på vad som hade 

inträffat. Nyhetsmedias betydelse i samband med terrorattentatet var avgörande för att ha 

möjlighet att uppdatera sig kring det aktuella läget. Samtliga informanter hade däremot tagit 

del av den falska information som spreds i samband med terrorattentatet. De nyhetsmedier som 

ansågs vara mest tillförlitliga i sin information ersattes av de som ansågs opålitliga i samband 

med terrorattentatet på grund av deras snabba rapportering. Majoriteten av informanterna hade 

dessutom en förändrad på syn informationsinhämtning efter terrorattentatet; där de flesta 

menade på att de i dag skulle ha använt sig av fler källor vid inhämtandet av information. 

Resultatet visar på ett behov av att ha en samlad plats för bekräftad information samt att det 

behövs mer forskning inom ämnet. 
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8. Bilagor 
Bilaga 1: (Intervjuguide) 
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Bilaga 2: (Informationsbrev till informanter)
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