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Förord
Vi ser regelbundet exempel på alarmerande nyheter som får stor spridning men 
som senare tonas ner eller visar sig vara felaktiga. Nyheten eller rättelsen om hur 
det verkligen förhåller sig ges i regel mindre utrymme.

Vi tänker oss att detta är en följd av digitaliseringen. En stor nyhet når omedelbart 
många människor via olika digitala medier. Före digitaliseringen var händelsen 
ofta avklarad när den rapporterades i tidningar eller i etermedier. Då fick nyheten 
sin rätta proportion, till exempel: ”Falsklarm stängde avgångshall i två timmar”. 
En notis på sin höjd, som många kanske inte ens blev varse.

Med 24-timmarspublicering är det lätt att även små händelser upplevs som stora 
hot. Om miljoner människor får en flash i sin telefon om att en flygplats stängts 
på grund av bombhot är det den informationen som stannar kvar eftersom upp-
följningen inte ges lika stor uppmärksamhet, om det visar sig vara ett falsklarm.

Frågan är hur en ökande frekvens av alarmerande nyheter påverkar den allmänna 
oron för bland annat olyckor och terrorism. Hur många får en överdriven bild av 
hur många allvarliga händelser som verkligen sker?

Denna studie svarar på två frågeställningar.

1. Hur nyhetsmediernas rapportering ändrats över tid.
2. Hur nyheter om allvarliga hot påverkar människors känslor av oro  

och deras egen kommunikation om en händelse.

En tredje frågeställning (hur stor andel av befolkningen använder pushnotiser, 
och varför?) besvaras i en uppföljande rapport. Denna baseras på enkätdata som 
samlats in genom den rikstäckande SOM-undersökningen som genomfördes 
under november/december 2018 av Göteborgs universitet.

Den här studien visar bland annat att de som får minst information om en hän-
delse är de som uttrycker störst oro och också de som har störst behov av att 
kommunicera om händelsen.

Rolf  Almström, Stockholm februari 2019
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Sammanfattning
Rapporten om innehåll i och effekter av alarmerande nyheter bygger på tre olika 
datamängder: en ordsökningsanalys, en kvantitativ innehållsanalys och en experi-
mentell enkätstudie. I ordsökningsanalysen har en kartläggning gjorts av hur ofta 
ett antal negativt laddade signalord förekommit perioden 2007 till 2018 i ett antal 
riksmedier, storstadstidningar och lokala medier. Den kvantitativa innehållsanaly-
sen studerar och jämför rapporteringen i riksmedier, några storstadstidningar och 
några strategiskt valda lokala medier om fem fall av falska bomblarm som inträffat 
i Sverige mellan 2006 och 2018. I den experimentella enkätstudien har responden-
ter i tre jämförbart stora grupper tagit del av påhittade nyhetsmeddelanden om ett 
bombhot mot en högstadieskola. Grupperna har fått olika mycket och olika utför-
lig information om det inträffade. De har sedan ombetts svara på frågor som rörde 
känslomässiga reaktioner och kommunikativt agerande. Respondenternas svar har 
jämförts med en kontrollgrupp som inte tagit del av något nyhetsmeddelande.

Resultaten av ordsökningsanalysen visar på en tydlig ökning av negativa signal- 
ord i nyheterna under den undersökta perioden, både mätt i antal ord och i för-
hållande till antal publicerade nyhetstexter per år. Nyheterna har i det avseendet 
blivit klart mer alarmistiska. Ökningen är som tydligast efter 2012 under de år 
som en majoritet av Sveriges största nyhetsmedier införde pushnotiser som en 
digital nyhetstjänst. 

Analysen av nyheterna om fem falska bombhot visar inte på några förändringar 
över tid. Nyheterna kännetecknas av ett traditionellt berättarmönster som kretsar 
kring en enkel handling och några få huvudaktörer. Nyheterna präglas vidare av 
hög intensitet i rapporteringen, och återkommande förekomst av spekulationer 
och osäkra uppgifter. Graden av alarmism i rapporteringen varierar beroende på 
när bombhotet inträffade och hur många som potentiellt berördes. Rapporte-
ringen om bombhot under dagtid och i närheten av tätbefolkade platser var klart 
mest alarmistisk.

Den experimentella enkätstudien visar att de respondenter som fått det kortaste 
och mest fragmentariska nyhetsmeddelandet om bombhotet uppgav sig ha de 
starkaste känslomässiga reaktionerna, särskilt i fråga om känslor av oro. De upp-
gav sig också ha störst behov av att kommunicera om det inträffade. Däremot 
hade de påhittade nyhetsmeddelanden ingen effekt på mer varaktiga oroskänslor 
för egen del, eller för samhället i stort. 
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1. Nyheter som larmar
Onsdag den 12 december 2018 var på sätt och vis en ovanlig svensk nyhetsdag. 
Klockan 16 på eftermiddagen röstade riksdagen igenom den budget som Modera-
terna och Kristdemokraterna lagt fram trots att Sverige vid tillfället inte hade någon 
ordinarie regering utan styrdes av en övergångsregering bestående av Socialdemo-
kraterna och Miljöpartiet. Men fram till omröstningen i riksdagen präglades inte 
nyhetsdagen av någon särskild händelse, utan flödet om senaste nytt var sig likt: 

Pappan erkänner att han dödade sin familj i Frölunda:  
”Blev kontrollerad av djävulen” 

• Läs polisernas vittnesmål för dådet

Trendbrott: Bostadsinbrotten minskar kraftigt.

JUST NU: Tre män häktade misstänkta för inblandning i mord  
i Stockholm.

Petter Northugs tårfyllda avsked: ”Mitt liv i så många år” 

• Förklarar varför karriären är över.

De korta nyhetsmeddelandena är hämtade i tur och ordning från Göteborgs-Pos-
ten, Dagens Nyheter, Expressen och Aftonbladet mellan klockan 13 och 14 på 
eftermiddagen. De är ett axplock ur alla de aviseringar om nya händelser som 
strömmade in på många svenskars mobiltelefoner under dagen. 

Mellan 2009 och 2016 införde många svenska nyhetsredaktioner så kallade 
pushnotiser, en nyhetstjänst som gör det möjligt för nyhetskonsumenter att via 
mediernas appar ta emot korta, snabba meddelanden direkt i mobilen och på 
surfplattan. Tekniken, som från början utvecklats som en tjänst för annonsering, 
kopplades efterhand till mediernas egna tidnings- och programappar, och nyhets-
notiserna blev därmed många fler och mer frekventa. Aviseringarna kan sändas 
alla tider på dygnet och dyker upp i användarnas mobiler även när de inte aktivt 
använder telefonen eller den app som tjänsten är knuten till. Aviseringarna fastnar 
inte i spamfilter eller hamnar i epostens inbox utan exponeras direkt på smarttel-
fonens startskärm i ett ständigt uppdaterat flöde. 
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Nyheter som larmar

Strax efter kl 16 den 12 december publicerades också de första pushnotiserna om 
att Moderaternas och Kristdemokraternas budget röstats igenom i riksdagen. 

1.1 Pushnotiser och kriskommunikation
Nyhetsnotiserna om att något hänt kan handla om precis vad som helst, och 
en del medier erbjuder användarna möjligheten att gallra i flödet och skapa en 
egen nyhetsprofil, det vill säga bara välja de nyheter som de är intresserade av. 
Valmöjligheten kan omfatta både ämnen och storlek; man kan till exempel bara 
välja nyheter om politik och sport, och bara stora nyheter inom dessa två områ-
den. De flesta användarna av pushnotiser avstår emellertid från att göra mode-
reringar i flödet (Newman 2016a). De som prenumererar på tjänsten nås därför 
av fler nyheter, och dessutom oftare och med kortare fördröjning, än vad som 
var fallet för några år sedan. 

Genom pushtekniken och möjligheten att snabbt nå ut med meddelanden direkt till 
människors mobiltelefoner utgör nyhetsaviseringarna effektiva och viktiga kommu-
nikationsvägar när allvarliga samhälleliga hot och kriser inträffar. Väsentlig infor-
mation når på detta sätt många människor på mycket kort tid, vilket kan vara avgö-
rande för hur kriserna hanteras och omfattningen av de skadeverkningar de får.

1.2 Sensationella, snabba och  
fragmentariska nyheter

Pushnotiserna är inte förbehållna nyhetsmedier, de är ett verktyg som används 
inom många branscher för att snabbt och direkt skapa uppmärksamhet kring ett 
meddelande, en tjänst eller en produkt. I det avseende kan de liknas vid annonser 
och korta reklammedelanden. För nyhetsmediernas del är pushnotiserna ett effek-
tivt konkurrensmedel för att fånga publikens uppmärksamhet och locka den till 
den egna webbplatsen och de längre nyhetstexterna som finns där.

Somliga nyheter är mer konkurrenskraftiga än andra. Gemensamt för dem som 
tilldrar sig störst uppmärksamhet hos publiken är att de är oväntade, sensationella 
och dramatiska (Harcup & O’Neill 2016). Nyheter om oförutsedda händelser som 
involverar spänning, är negativa och har en oviss utgång, berör människor på ett 
mer direkt och engagerande sätt än de som saknar dessa egenskaper (Hartley 2009). 
Hit hör bland annat nyheter om hot och risker, olyckor, kriser och katastrofer.

Dessa nyheter behöver dessutom ofta publiceras snabbt. Överhängande hot och 
pågående kriser riskerar att utsätta allmänheten för fara. I dessa situationer är den 
information som medierna ger central för att människor ska förstå vad som hän-
der, kunna bedöma om de själva är drabbade och vilka åtgärder de behöver vidta. 

Genom pushnotiserna kan larmande aviseringar om dramatiska händelser både 
produceras och distribueras snabbt. I praktiken är JUST NU-nyheter och flash- 
nyheter närmast att likna vid realtidsrapportering då den digitala medietekniken inte 
kräver längre produktionstid än det tar att formulera den journalistiska text som ska 
publiceras. På så sätt kan tekniken och pushnotiserna gagna kommunikation i sam-
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band med risker och kriser. Genom medierna och deras nyhetsappar kan myndig-
heter som är ansvariga för att hantera en samhällskris nå ut med viktig information 
direkt till en bred allmänhet. Många kan således informeras mycket snabbt.

Men nyhetsproduktionens förhöjda tempo har också en baksida. I mediernas strä-
van efter att publicera så fort som möjligt, antingen för att en kris inträffat eller bara 
av konkurrensskäl, riskerar faktakontroll och fördjupning att åsidosättas. Sannolik-
heten för spridning av spekulationer, osäkra och direkt felaktiga uppgifter, och för 
att den information allmänheten får är lösryckt och fragmentarisk ökar. 

1.3 Möjliga problem av larmande  
aviseringar

För de flesta människor är nyhetsmedierna den viktigaste informationskällan om 
världen och det som sker utanför den egna vardagen (McQuail 2006). Mycket få 
har egna erfarenheter som de kan använda för att validera mediernas rapportering, 
det vill säga bedöma om den är sann eller falsk, och i vilken utsträckning medie-
bilden skiljer sig från den verklighet den ska beskriva. Samtidigt bildas människors 
åsikter, värderingar och attityder utifrån den medierade verklighet de dagligen tar 
del av, liksom att deras agerande, sociala interaktion och kommunikation med 
andra till stor del också utgår från samma verklighetsbilder (Giddens 1991).

Om medierapporteringen överbetonar händelser som är sensationella och drama-
tiska, eller förstorar denna typ av inslag i rapporteringen, finns därför en risk att 
människor uppfattar verkligheten som mer hotfull och farlig än vad den i själva 
verket är. Med samma logik finns också en risk att en snuttifierad och fragmenta-
risk nyhetsrapportering, där händelser och förhållanden inte sätts i ett samman-
hang och där orsak och verkan inte redovisas, lämnar människor med en känsla av 
att verkligheten är ologisk, rapsodisk och svår att förutse . 

Nyhetsmediernas pushnotiser är per definition korta och lösryckte meddelanden, 
dessutom ofta om sensationella och oväntade händelser. Inte sällan har notiserna 
en negativt vinkel, det vill säga att de rapporterar om larm och hot och överbe-
tonar inslag av kris och konflikt. Samtidigt är de mycket snabba och når många 
människor både samtidigt och direkt. 

En relevant fråga ur ett kriskommunikationsperspektiv är hur denna typ av jour-
nalistik påverkar allmänhetens känslor av oro. En annan är hur människor reage-
rar på hotfulla och oroväckande nyheter, hur de själva kommunicerar om vad de 
hört, och till vilka. En tredje fråga är om det finns ett samband mellan pushnoti-
ser och andelen alarmerande nyheter som publiceras på nyhetsmediernas övriga 
plattformar. Det vill säga om den typ av nyheter som förmedlar hotfulla bilder av 
verkligheten blivit fler sedan pushnotiserna infördes på mediemarknaden. 
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1.4 Syfte och frågeställningar
Det finns i dagsläget begränsad kunskap om hur många svenskar som använder 
pushnotiser och som nås av nyheter om larm och varningar, liksom om hur lar-
men rapporteras i nyhetsmedier och vilken effekt de har på människors känsla av 
oro och otrygghet, på lång och kort sikt. 

Det huvudsakliga syftet med denna rapport är att kartlägga förekomsten av alar-
merande nyheter och studera vad som kännetecknar dessa nyheters innehåll, samt 
att analysera effekterna av mediernas alarmerande nyheter. 

Mot denna bakgrund är rapportens övergripande frågeställningar följande:

1. Har nyhetsmediernas rapportering om hot och risker ändrats över tid, 
och i så fall hur? 

2. Hur påverkar nyheter om allvarliga hot människors känslor av oro och 
deras egen kommunikation om händelserna?

3. Hur stor andel av befolkningen använder pushnotiser och varför?

De två första frågeställningarna besvaras i föreliggande rapport, den sista redo-
visas i en separat publikation. 
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2. Pushnotiser, oro och egen 
kommunikation

Detta kapitel ger en översikt över forskning som är relevant för att förstå hur eko-
nomiska och tekniska faktorer ändrat villkoren för nyhetsproduktion sedan millen-
nieskiftet, och över forskning om nyheter och nyhetsvärdering. Det avslutas med en 
redovisning kring möjliga medieeffekter av sensationella och alarmerande nyheter.

2.1 Ökad konkurrens om publikens  
uppmärksamhet

Marknaden för svenska nyhetsmedier har under senare decennier präglats av 
stagnation och i vissa fall tillbakagång. Övergången från analog till digital medie-
produktion har för merparten inneburit betydande omställningar. Störst och 
svårast har anpassningen varit för pressen som drabbats av stora läsartapp och 
kraftigt minskad omsättning. 

Medan publicistiska ideal och ideologiska målsättningar tidigare präglat nyhets- 
mediernas agenda styr ekonomin idag i allt högre grad de strategiska val som 
medieföretagen gör. Satsningar på mindre kostsam journalistik, införande av ny 
och billigare teknik, personalneddragningar och sökande efter effektiva betal-
modeller har kännetecknat den svenska mediebranschens marknadsanpassning 
sedan 1990-talet (Ots 2015). Parallellt med denna utveckling har konkurrensen 
om mediepubliken blivit hårdare, framför allt inom dagspressen.

Den främsta orsaken har varit framväxten av kostnadsfria nyhetsmedier på 
internet. Andelen av den vuxna befolkningen som en genomsnittlig dag läser 
en dagstidning minskade från 80 procent till 56 procent mellan 2007 och 2017. 
Under samma period sjönk läsning av papperstidningar från 67 till 40 procent, 
samtidigt som andelen som läser digitala tidningar ökade från 17 till 27 procent 
(Mediebaromenter 2017). En viss förflyttning av läsare har således skett från 
prenumererade och lösnummerförsålda papperstidningar till kostnadsfria digitala 
dagstidningar, men den har inte varit tillräcklig för att bibehålla tidningsläsningen 
på samma nivå som tio år tidigare. Viktigt i sammanhanget är att annonsörerna, 
som av tradition varit tidningarnas dominerande inkomstkälla, till stor del över- 
givit dagspressen för digital annonsering på internet, till exempel i sociala medier. 
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Publikmätningarna av radio och tv-nyheter gör inte samma uppdelning i analoga 
och digitala medier,1 men statistiken visar att den regelbundna nyhetskonsumtionen 
för dessa medierna inte ändrats nämnvärt, även om trenden också här varit svagt 
nedåtgående under den senaste tioårsperioden. Andelen av befolkningen som 2007 
dagligen tittade på tv-nyheter var omkring 60 procent och har sedan dess minskat 
med några procentenheter. Det samma gäller för radionyheterna där det regel-
bundna lyssnandet minskat från strax under 30 procent till närmare 25 procent 
under samma period (Wadbring, Weibull & Facht 2016). För samtliga nyhetsmedier 
har minskningen varit störst bland yngre personer och framför allt bland dem som 
benämns som den digitala generationen och är födda 1977 eller senare (ibid). 

En annan bidragande orsak till den ökade konkurrensen bland nyhetsmedierna 
har varit framväxten av nya digitala medier. Det handlar dels om utländska nyhets-
medier som på internet numera är lika lättåtkomliga som svenska medier. Ett ökat 
resande och en växande inflyttning till Sverige medför sannolikt både ett större 
intresse och mer regelbundet användande av medier som produceras och publiceras 
i andra länder. Dels handlar det om nyheter i sociala medier, till exempel i bloggar 
och på sociala nätverk som Twitter och Facebook. Under 2016 tog 37 procent av 
befolkningen del av nyheter på Facebook en genomsnittlig dag. Det kan jämföras 
med att ungefär en tredjedel så många, 13 procent, läste kvällstidningar på webben, 
vilket var den högsta andelen digital användning en vanlig dag för något traditionellt 
nyhetsmedium (Mediebarometer 2017). Återigen är det främst personer mellan 15 
och 24 år som dagligen tar del av nyheter på Facebook (se även Jervelycke Belfrage 
& Bergström 2017). Det ökade utbudet av digitala medier och plattformar har 
därmed gjort det svårare för traditionella nyhetsmedier att vara lika synliga i det 
samlade nyhetsflödet.

2.2 Journalistikens tabloidisering
Den allt hårdare konkurrensen på mediemarknaden har lett till en mer publik- 
orienterad och marknadsanpassad nyhetsjournalistik. Med publikorientering 
menas här att medierna tar reda på vilket slags redaktionellt innehåll som främst 
intresserar läsarna, lyssnarna och tittarna (Allern 2012). Med marknadsanpass-
ningen menas att de prioriterar den typ av innehåll som genererar störst publik 
(McManus 2009).

Det har i sin tur medfört vad som ibland kallas för en tabloidisering av nyheterna. 
Begreppet tabloid brukar referera till papperstidningarnas format, men används 
här om nyhetsmediernas redigering och innehåll i betydelsen att de prioriterar 
populära nyheter framför viktiga nyheter, och hellre satsar på nyheter om sådant 
som publiken vill ha för att underhållas än på nyheter om sådant som den behö-
ver känna till för att kunna orientera sig i samhället (Wadbring 2013). Populära 
och underhållande nyheter kännetecknas av att vara sensationella och överras-
kande, dramatiska och negativa, att handla om kändisar, och av att väcka någon 
form för känslomässig reaktion hos publiken (jfr Hartley 2009, Ghersetti 2000). 

1.  Till exempel så redovisar Mediebaromenter 2017 och Davidsson & Findahl 2016 statistik för radiolyss-
nande och tv-tittande generellt, dvs. både nyheter och annat innehåll, medan Wadbring, Weibull och Facht 
(2016) redovisar mätningar av radio- och tv-nyheter för analoga och digitala plattformar sammantaget.
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Det är också denna typ av faktorer som ökat i betydelse för vilka händelser som 
uppmärksammas av medierna och publiceras på nyhetsplats. Harcup & O’Neill 
(2016), två brittiska forskare som vid upprepade tillfällen studerat förändringar  
i nyheternas innehåll, har funnit att framför allt händelser med negativa konse-
kvenser, som handlar om konflikter, och har inslag av överraskning och underhåll-
ning blivit vanligare i nyhetsutbudet. I tillägg har bilder fått allt större betydelse, 
särskilt rörliga bilder, och det de kallar för nyheternas ”delbarhet”. Med detta avses 
sannolikheten för att en nyhet delas i sociala medier. Det som i sin tur känneteck-
nar nyheter som delas på exempelvis Facebook, Twitter eller Instagram är att de 
handlar om ”saker som får dig att skratta och saker som får dig att gråta” (New-
man 2011:24), med andra ord nyheter som väcker känslor.

En ytterligare aspekt på journalistikens tabloidisering ligger i hur nyheterna formas 
och gestaltas. Nyheter förväntas vara sakliga och informativa, men samtidigt är de 
berättelser som ska fånga publikens uppmärksamhet. Genom att anpassa nyhets-
berättelsen till klassiska dramaturgiska mallar förstärks dess underhållande karak-
tär, det vill säga dess inslag av konflikt och kris, förenkling och tillspetsning (Bird 
& Dardenne 2009, Ghersetti 2000). För detta använder det journalistiska språket 
associationsrika och emotionellt laddade ord och uttryck (Hvitfelt 1988, 1989).

2.3 Digitala, mobila medier
Ur ett mediehistoriskt perspektiv har övergången från analog till digital medie-
användning skett mycket snabbt. En viktig orsak har varit tillgången till lätt och 
mobil medieteknik, som smarta telefoner och surfplattor. Inte minst för att dessa 
medier öppnat för nyhetskonsumtion vid tidpunkter och platser som tidigare inte 
förknippats med den typen av aktivitet, som till exempel i kassakön, på bussen 
eller i tandläkarens väntrum (Dimmick, Feaster, & Hoplamazian 2010). Från att 
ha varit en syssla som reglerats av ett statiskt nyhetsdygn – medierna hade sina 
fasta utgivningstider fördelade över dygnets 24 timmar – samt varit begränsad till 
vissa tider och vissa platser, är nyhetskonsumtion något människor idag kan ägna 
sig åt när och var som helst. Medierna har i sin tur på flera sätt anpassat sig till 
de möjligheter teknikutvecklingen erbjudit. Ett har varit att utveckla tjänster och 
appar för mobil medieteknik, ett annat att göra strategiska satsningar på aktualitet 
och tillgänglighet, bland annat genom att erbjuda ett snabbt, direkt och ständigt 
uppdaterat digitalt nyhetsflöde (Westlund 2011). 

Smartmobilen har på mycket kort tid fått exceptionell spridning bland allmänheten 
och etablerat sig som den dominerande medietekniken på marknaden. Mellan 2011 
och 2017 steg andelen av den svenska befolkningen (över 12 år) som äger en smart 
telefon från 27 procent till 78 procent. För personer 55 år eller yngre låg 2017 mot-
svarande andel mellan 93 och 98 procent (Davidsson & Thoresson 2017). 

Användandet av internet i mobiltelefon har haft en likande utveckling. Mellan 2007 
och 2016 ökade det dagliga användandet från 2 procent till 65 procent, och den tid 
som spenderades på internet via mobilen nästan fördubblades från 5,1 timme 2011 
till 9,2 timmar 2016. Samma år låg andelen som någon gång tagit del av nyheter i 
mobilen på 82 procent (Davidsson & Findahl 2016). I praktiken innebär det att en 
majoritet både är nåbara och har ständig tillgång till nyheter under sin vakna tid. 
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2.4 Pushnotiser
Ett utmärkande kännetecken för smartmobilen är den begränsade exponeringsytan 
för nyheter och meddelanden, som måste vara mycket korta för att rymmas på tele-
fonens skärmbild. Särskilt väl lämpar dig därför smartmobilen för nyhetsnotiser.

Tekniken för att skicka korta meddelanden till mobilanvändare togs fram i slutet 
på 1990-talet men implementerades inte i nyhetsbranschen förrän ett decennium 
senare, och då i form av sms- och mms-meddelanden (Westlund 2013, 2014). 
Efterhand har denna form för pushnotiser integrerats i appar för smartmobiler 
och surfplattor, och mellan 2009 och 2016 infördes tjänsten av alla större svenska 
nyhetsmedier. Göteborgs-Posten var bland de första med att lansera nyhetsavise-
ringar 2009, de flesta storstadsmedierna följde efter mellan 2011 och 2013, och 
de största dagstidningarna mellan 2015 och 2016 (se tabell 14 i bilaga B). Använ-
darna kan själva välja om de vill ta emot pushnotiser (mobildata) eller inte, och  
i många fall också skapa egna profiler för vilka typer av nyheter de vill ha.

En pushnotis är ett mycket kort meddelande som publiceras direkt efter det att en 
artikel lagts upp på ett nyhetsmediums webbplats. Notisen innehåller information 
om vad som hänt och var, och en tidsangivelse. Varje pushnotis är länkad till en 
längre text, och kan därför liknas vid en löpsedelspuff, det vill säga en text som 
syftar till att väcka uppmärksamhet och locka till vidare läsning. Tekniken togs 
ursprungligen fram för annonsering, och nyare forskning tyder på att notiserna på 
redaktionerna främst betraktas som ett verktyg för att stärka det egna varumärket 
och dra publik till den egna webbplatsen (Brown 2017). Internationella undersök-
ningar visar också att allt större redaktionella resurser avsätts för produktion av 
pushnotiser, och att antalet publicerade notiser ökat över tid (Newman 2016b).

Till skillnad från annan medieteknik, som förutsätter att användare själva aktivt 
söker efter information, produkter eller tjänster, så levereras pushnotiserna direkt 
till smartelefonernas startskärmar och varskor om att något hänt (Stanescu 2015, 
Fidalgo 2009). När tekniken infördes innebar övergången från pull (aktivt sökande) 
till push (passivt mottagande) en radikal förändring i sättet att distribuera nyheter 
(Lasica 1997). Den användare som inte aktivt anpassar det inkommande flödet 
av notiser och skapar sig en egen profil tar dagligen emot en osorterad ström av 
nyhetsnotiser i sin mobiltelefon. Då avgränsningar i flödet kräver ett aktivt beslut 
och handling är detta en möjlighet de flesta användarna avstår från att utnyttja 
(Newman 2016a). 

Pushnotiser är än så länge en relativt outforskad företeelse inom medie- och kom-
munikationsforskningen. En svensk undersökning visar att den information som 
förmedlas i pushnotiser till övervägande del överensstämmer med innehållet i den 
bakomliggande artikeln, men att notiserna är mer sensationella och dramatiserade 
än den längre journalistiska texten (Lindén & Lundin 2016). Liknande resultat 
presenteras också i en amerikansk studie som jämför pushnotiser med vanliga 
nyhetsrubriker. Den finner att notiserna i högre grad har ett personligt och 
emotionellt laddat tilltal, innehåller kritiska formuleringar samt mer preliminär 
information, alltså uppgifter som ännu inte säkerställts (Sanfilippo & Lev-Aretz 
2017). En annan studie som särskilt fokuserat på förekomst av journalistiska osä-
kerhetsmarkörer, det vill säga formuleringar som uttrycker osäkerhet (”troligtvis”, 
”möjligtvis”) eller otydliga källhänvisningar (”enligt välinformerad källa”) visar att 
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dessa är vanligare i pushnotiser än i traditionella nyhetstexter, och att de är mest 
vanliga i notiser som handlar om någon typ av kris (Rom & Reich 2017). 

Sammantaget kännetecknas alltså pushnotiserna inte endast av att vara mycket 
korta nyhetsmeddelanden, utan också av att innehålla fler tillspetsade formule-
ringar och sensationella uppgifter samt av att ofta lämna preliminär, det vill säga 
obekräftad information. I samtliga ovan nämnda studier förklaras detta bland 
annat med att nyhetsjournalistiken produceras under ständigt större tidspress. Sär-
skilt påtagligt blir detta förhållande när oväntade och dramatiska händelser inträf-
far, som exempelvis hot, risker och kriser, då tillgången till verifierade fakta ofta är 
otillräcklig samtidigt som efterfrågan på nyheter är som störst, och konkurrensen 
om att vara först med senaste nytt sätts på sin spets.

2.5 Medieinnehåll och oro
Studier om opinionsbildning har visat att mediernas innehåll både direkt och 
indirekt påverkar vad människor vet om omvärlden och hur de förhåller sig till 
den (Asp 1986, McQuail 2006, Shehata 2012, 2015). Det är genom medierna som 
de flesta får kunskap om aktuella frågor i samhället och vad som händer bortom 
den egna vardagen. Medierna formar vad vi tänker på och vilka frågor vi anser 
vara viktiga (dagordningsfunktion), hur vi uppfattar och värderar konflikter och 
problemformuleringar (gestaltning) samt påverkar i förlängningen våra tankar, 
bedömningar och beteende (priming). Följaktligen uppfattas frågor och händelser 
som får mycket uppmärksamhet i medierna som angelägna, och den inramning 
eller gestaltning de får som den mest viktiga. Omvänt, så uppfattas den del av 
verkligheten som nyhetsmedierna inte uppmärksammar som mindre intressant 
och väsentlig.

Ett exempel på ovanstående är den stora uppmärksamhet som gängkriminalitet 
och terrordåd fått i svenska nyhetsmedier under senare år. Enligt nyhetstjänsten 
Retriever var terrorism det näst största ämnet i svenska medier under 2017, efter 
Donald Trump, och nyheter om förortsvåld utgjorde den fjärde vanligaste frågan 
i inrikesnyheterna efter #metoo, bostadsmarknaden och Nordiska motstånds- 
rörelsen (NMR).2 Under året inträffade bland annat terrordådet i Stockholm och 
ett antal unga män dödades i storstädernas förorter. Mellan riksdagsvalen 2014 
och 2017 fyrdubblades andelen svenskar som lyfte fram frågor om lag och ord-
ning som viktiga i samhällsdebatten, från 4 procent till 17 procent (Martinsson 
& Weissenbilder 2018). Ett rimligt antagande är att mycket få själva hade någon 
direkt erfarenhet av terrordåd eller gängkriminalitet. Mer sannolikt är att det var 
mediernas upprepade rapportering om den typen av frågor som låg till grund för 
allmänhetens rangordning av viktiga samhällsfrågorna inför riksdagsvalet 2017. 

2.  Nyhetsåret 2017, https://www.retriever.se/nyhetsaret-2017/, nedladdat 2018-11-26.

https://www.retriever.se/nyhetsaret-2017/
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En central fråga är då på vilka sätt nyheter om risker och kriser formar vår verk-
lighetsbild, våra tankar och värderingar. Den amerikanska sociologen och medie-
forskaren David Altheide (1997) menar att nyhetsmediernas logik, där konflikter 
och negativa händelser ges företräde, förmedlar en bild av ett i grunden farligt 
samhälle. På så sätt bidrar journalistiken till att infoga en grundläggande känsla av 
oro i människors verklighetsuppfattning. Denna oro påverkar hur de agerar i sin 
vardag. Ett välkänt exempel är att äldre kvinnor undviker att röra sig ute på kväl-
larna av rädsla för att bli överfallna och misshandlade fast statistiken visar att det  
i själva verket är unga män som främst drabbas.

Senare forskning kring medieeffekter har tagit fasta vid hur nyheter väcker känslo- 
mässiga reaktioner hos läsare, tittare och lyssnare, det vill säga skapar ilska, oro 
eller glädje, och hur dessa känslor i sin tur kan ligga till grund för människors opi-
nionsbildning och beteenden kring samhälleliga frågor (Gross 2008, Lecheler & 
de Vreese 2019). Nyheter om bristfälliga räddningsinsatser i samband med en kris 
kan till exempel väcka känslor av ilska som i förlängningen leder till ett minskat för-
troende för ansvariga myndigheter. Inom samma forskningsfält har Aarød (2011) 
visat att korta och lösryckta nyheter framkallar starkare känslomässiga reaktioner 
än genomarbetade och innehållsrika nyheter, samt att de förra i högre grad stärker 
den effekt som känslor har på opinionsbildningen.

I en svensk studie analyseras sambandet mellan medieinnehåll och oro i samband 
med frågan om ökad antibiotikaresistens (Djerf-Pierre & Shehata 2017). Frågan 
har funnits på nyhetsmediernas dagordning sedan mitten av 1990-talet men har 
fått relativt liten uppmärksamhet även om antalet publicerade artiklar ökade något 
mellan 1995 och 2016.3 Trots det kände 83 procent av svenskarna oro inför hotet 
om antibiotikaresistens, av vilka 49 procent var mycket oroliga. Analysen visar 
också att oron var större bland dem som hade kännedom om frågan, och att känne- 
dom i sin tur var kopplad till medieanvändning. Det var framför allt användning 
av nyheter i traditionella medier och nyhetssajter på internet som visade på ett 
positivt samband med kännedom och oro, medan användning av sociala medier 
som nyhetskälla snarare hade negativa effekter.

Endast ett fåtal studier har analyserat vilka reaktioner som pushnotiser väcker 
hos mottagarna, och ingen av dem har utgått från notisernas innehåll. Det är 
istället frågor om frekvens och tempo som stått i fokus (Westerman, Möller & 
Wechsung 2015, Shirazi m.fl. 2014, Iqbal & Horvits 2010). Ett tydligt resultat 
är att stora mängder aviseringar upplevs som störande samt skapar känslor av 
stress och obehag. I sådana situationer väljer några användare att hellre stänga av 
pushnotiserna helt och hållet än att anpassa och begränsa flödet. Men de flesta 
behåller flödet som det är, det vill säga utan att moderera den mängd notiser som 
nyhetsmedierna skickar ut. 

3.  Antalet artiklar om antibiotikaresistens i svensk press ökade från strax under fem per vecka 1995 till strax 
över tio per vecka 2016 (Djerf-Pierre & Shehata 2016).
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2.6 Kriser och egen kommunikation
Nyheter om sensationella och dramatiska händelser sprids mycket snabbt. Terror- 
attacken på Drottninggatan i Stockholm den 7 april 2017 inträffade strax före kl 
15 på eftermiddagen. Inom en timme kände 50 procent av befolkningen till vad 
som hänt och klockan 17 hade andelen stigit till 85 procent (Ghersetti 2018). När 
människor nås av alarmerande nyheter om att risk föreligger eller kriser inträffat 
ökar både behovet av att få veta vad som hänt och av att kommunicera och dela 
nyheten med andra. I dessa situationer är nyhetsmedierna den viktigaste källan till 
information. Det är där som de flesta människor först får kännedom om vad som 
hänt, och det är också dit de vänder sig för ytterligare information (Odén m.fl 2016, 
Westlund & Ghersetti 2015). Men många får också först vetskap om denna typ av 
nyheter genom familj och vänner, arbetskamrater och bekanta (Ghersetti 2018).

Kriser är dramatiska händelser som påverkar människor känslomässigt och skapar 
ett behov av att kommunicera och diskutera det som hänt med andra. Människor 
talar med personer i sin närhet, de ringer varandra, skickar sms och mms samt läg-
ger upp och delar information i sociala medier (Ghersetti 2018, Odén m.fl. 2016). 
Potentiellt kan därför nyheter om hot och kriser spridas till ett mycket stort antal 
människor på mycket kort tid. Ibland även innan de myndigheter som ansvarar 
för att hantera situationen hunnit fastställa hotets omfattningen och allvar, eller 
om hot ens faktiskt föreligger. Risk finns för att obekräftade uppgifter, spekulatio-
ner och rykten blir en del av kriskommunikationen. Denna typ av vidarekommu-
nikation,4 som snabbt uppstår i samband med hot och kriser, kan därför också ha 
betydelse för hur människor tolkar och uppfattar krisen samt agerar i den aktuella 
situationen (Utz, Schultz, Glocka 2013, Austin, Fisher Liu & Jin 2012). 

4.  I den engelskspråkiga litteraturen kallat ”secondary communication” (Austin, Fisher Liu & Jin 2012).
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3. Material och metod
Denna rapport bygger på tre olika datamängder: 

• en ordsökning på hur ofta några negativt laddade signalord förekommer  
i svenska medier över tid, 

• en kvantitativ innehållsanalys av hur svenska nyhetsmedier rapporterat om 
bomblarm som inträffat i Sverige under 2000-talet, och 

• en experimentell enkätstudie med personer bosatta i Sverige kring frågor om 
medieinnehåll, känslor av oro och egen kommunikation. 

Nedan följer en mer detaljerad beskrivning av datamängderna och de analys- 
metoder som tillämpats.

3.1 Sökningar på signalord
Analysen av negativt laddade signalord i nyhetsjournalistiken har genomförts på 
svenska dagstidningar, radio och tv-nyheter vilka hämtats från det digitala medie-
arkivet Retriever för åren 2008 till 2017. Urvalet av medier omfattar sex storstads-
tidningar, nyhetsprogrammet Rapport i Sveriges Television samt tio större lands-
ortstidningar. Sökningarna i databasen har gjorts både på nyheter som publicerats 
i mediernas tryckta källor och på deras webbplatser.

Tabell 1. Medier som ingår i analysen av signalord i nyheterna 

Storstadstidningar Aftonbladet, aftonbladet.se, Dagens Nyheter, dn.se, Expressen, expres-
sen.se, Göteborgs-Posten, gp.se, Svenska Dagbladet, svd.se, Sydsven-
ska Dagbladet, sydsvenskan.se

Etermedier SVT Rapport, svt.se/nyheter

Landsortstidningar Borås Tidning, bt.se, Falu-Kuriren, dt.se, Gefle Dagblad, gd.se, Nerikes 
Allehanda, na.se, Nya Wermlands-Tidningen, nwt.se, Piteå-Tidningen, 
pt.se, Skånska Dagbladet, skd.se, Upsala Nya Tidning, unt.se, Västerbot-
tens-Kuriren, vh.se och Östgöta Correspondenten, corren.se
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Dalarnas Tidningar är samlingsnamnet för den webbplats där nyheter från dagstid-
ningarna Falu-Kuriren, Borlänge Tidning, Södra Dalarnas Tidningar, Nya Ludvika 
Tidning, Mora Tidning och Avesta Tidning samlats. Av dessa är Falu-Kuriren den 
största tryckta tidningen, och den har därför valts för sökningar i tryckt press, 
medan Dalarnas Tidningar utgör underlag för sökningarna i webbtidningarna. 
Skånska Dagbladet har i undersökningen räknats till landsortspress, trots att den 
ges ut i Malmö, då den har huvudparten av sin upplaga på landsbygden. Urvalet 
av landsortspress har gjorts utifrån geografisk spridning och upplagestorlek, där 
de med störst upplaga valts.

Samtliga av webbmediernas bilagor och lokala upplagor som funnits med i Retri-
ever har inkluderats i sökningarna. För till exempel Aftonbladets del innebär det 
att även tidningens lokala upplagor, som Aftonbladet Karlstad och Aftonbladet 
Umeå, finns med. Däremot ingår inte papperstidningarnas bilagor, som exempel-
vis helgbilagan Två Dagar i Göteborgs-Posten. Sökningarna har gjorts både  
i mediernas öppna och låsta källor. Det vill säga att även det medieinnehåll som 
är låst bakom en betalvägg på ett mediums webbplats ingår i underlaget för ord-
sökningarna. Ett undantag är Aftonbladet Plus som då sökningarna gjordes inte 
var tillgängligt i Retriever.5

Alla medier i urvalet finns inte representerade i Retriever under hela den analyse-
rade tioårsperioden. Gefle Dagblad inkluderades i databasen först 2009 och Skånska 
Dagbladets tryckta upplaga 2012. Dagens Eko i Sveriges Radio ingår inte alls i 
urvalet då Ekots webbsida, enligt uppgifter från Retriever, fram till och med 2014 
låg under källan Sveriges Radio Ekot, men från och med 2015 ligger under källan 
Sveriges Radio P1. Från och med detta år går det inte att i Retriever endast söka 
på nyheter i Dagens eko, utan hela P1-kanalen utgör underlag för sökningarna 
och en jämförelser med övriga medier blir därmed skev.

Samtliga sökningar har gjorts i Retrievers analysverktyg och inte direkt i databasens 
sökfält. Detta för att endast källor som varit aktiva under hela den definierade tids-
perioden inkluderas i sökningar via sökfälten, medan även källor som varit aktiva 
under delar av perioden inkluderas i sökningar gjorda med analysverktyget.

Den söksträng som använts inkluderar substantiven varning, risk, larm, bomb och 
hot. Ingen asterisk har använts i ordsökningarna, till exempel larm* eller bomb*, 
vilka även fångar upp de gånger sökorden står som för- eller efterled, som i orden 
klimatlarm och bombnedslag. Detta för att asterisksökningarna även fångar upp 
ord som helt saknar relevans för analysens frågeställningar, exempelvis orden 
riskakor och hotell. Ordsökningarna har gjorts på allt nyhetsmaterial i de valda 
medierna, både inrikes- och utrikesnyheter. 

5.  Enligt uppgift från Retriever inlämnades Aftonbladet Plus i arkivet under slutet på augusti 2018.
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3.2 Innehållsanalys om bombhot
I syfte att analysera vad som kännetecknar svenska mediers rapportering om alarm- 
erande händelser, och om rapporteringen ändrats över tid, har en kvantitativ inne-
hållsanalys av nyhetsmaterial genomförts. Analysen har avgränsats till nyheter om 
bombhot. Bombhot lämpar sig av flera skäl väl för denna typ av analyser. De är 
en specifik och avgränsad typ av händelse som återkommer regelbundet i nyhets-
flödet under 2000-talet vilket möjliggör jämförelser över tid. Vidare har bombhot 
relativt korta tidsförlopp och kännetecknas av tydliga signalord, något som under-
lättar identifiering och insamling av undersökningsmaterial. De är dessutom en- 
tydiga hotbilder, inga särskilda kunskaper krävs för att uppfatta allvaret i hotet, 
vilket är fallet med mer komplexa hotbilder som exmpelvis klimatpåverkan och 
antibiotikaresistens. 

De bombhot som analyserats är:

• Bombhot mot idrottsarenan Löfbergs Lila i Karlstad, 28-29 oktober 2006
• Bombhot mot Lidlbutik i Östersund 4 november 2008
• Bombhot i Gamla stan, Stockholm, 19 juni 2014 
• Bombhot mot Landvetter flygplats, 5-6 oktober 2017
• Bombhot mot polishuset i Norrköping, 30 augusti 2018

Urvalet har gjorts utifrån ett antal kriterier. För att möjliggöra jämförelser i rapporte-
ringen före och efter det att pushnotiser infördes som en nyhetstjänst i smarta mobil-
telefoner har spridning över tid varit ett första urvalskriterium. Bombhoten 2006 och 
2008 inträffade några år innan redaktionerna införde pushnotiser, händelsen 2014 
inträffade då pushnotiser fortfarande var en relativt ny tjänst på de flesta redaktioner. 
Då bombhoten 2017 och 2018 inträffade hade många redaktioner rutin av att arbeta 
med nyhetstjänsten sedan flera år. 

Ett annat kriterium har varit spridning mellan storstäder och mindre orter. Ett tredje 
att händelserna har uppmärksammats av både rikstäckande och lokala medier.  
Det fjärde kriteriet har tagit fasta vid att bombhotet ska ha varit falskt. Detta för att 
i analysen kunna jämföra uppmärksamheten kring själva bomblarmet och dementin 
om förekomst av bomb. Ett femte kriterium har varit att den misstänkta bomben 
potentiellt skulle kunna vara en fara för ett stort antal människor.

Det analyserade materialet har identifierats med hjälp av sökord (se tabell 15 i bilaga 
B) och hämtats från mediedatabasen Retriever. Också i denna del av analysen har de 
bilagor som funnits i databasen liksom mediernas öppna och låsta källor inkluderats. 
Analyserad period för respektive händelse har varit från den första publiceringen om 
bombhotet, till och med den dag då dementi om bombhot publicerades. 
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Tabell 2. Medier som ingår i innehållsanalysen av nyhetsrapportering om bombhot 

Nyhetshändelse År Analyserade medier

Samtliga analyserade 
händelser

Dagens Nyheter, Göteborgs-Posten, Svenska Dag-
bladet, Aftonbladet, Expressen, Sveriges Televisions 
Rapport, Nyheterna i TV4, samt Dagens eko i Sverige 
Radio

Bombhotet i Karlstad 28–29 okt 2006 Värmlands Folkblad, SVT:s Värmlandsnytt, Sveriges 
Radio P4 Värmland, TV4-nyheterna Värmland

Bombhotet  
i Östersund

4 nov 2008 Östersunds-Posten, Länstidningen Östersund, SVT 
Jämtlandsnytt, Sveriges Radio P4 Jämtlandsnytt, 
TV4-nyheterna Östersund

Bombhotet  
i Stockholm

19 jun 2014 SVT ABC, Sveriges Radio P4 Stockholm

Bombhotet mot  
Landvetter flygplats

5–6 okt 2017 Göteborgs-Tidningen, SVT Nyheter Väst, Sveriges 
Radio P4 Väst

Bombhotet  
i Norrköping

30–31 aug 2018 Norrköpings Tidningar, Folkbladet, SVT Nyheter Öst, 
Sveriges Radio P4 Östergötland

Analysen av de fem bombhoten omfattar samtliga nyhetstexter i Retriever som 
publicerats på mediernas webbplatser under de för analysen aktuella tidsperio-
derna. Webbnyheterna har valts då de är först med att publicera senaste nytt. De 
största storstadstidningarnas, SVT Nyheter och nyheterna på sverigearadio.se har 
ingått i analysen för samtliga fem bombhot. I tillägg har webbnyheterna från de 
två största lokala dagstidningarna på berörd ort analyserats, liksom från Sveriges 
Televisions regionala nyhetssändningar och Dagens Ekos lokalnyheter i P4 (se 
Tabell 2). TV4:s lokala nyhetssändningar ingår endast i de två första fallstudierna, 
då TV4 lade ner sina lokalnyheter i juni 2014. 

Analysen av bombhotet mot idrottsarenan Löfbergs Lila i Karlstad inkluderar 
endast en lokaltidning, Värmlands Folkblad, då ortens andra stora tidning, Nya 
Wermlands-Tidningen, inte fanns att tillgå i mediearkivet Retriever 2006. 

I vissa fall har de träffar som sökorden gett i Retriever endast lett till etermedier-
nas rubriker, medan själva nyhetsinslaget har saknats. Ett visst bortfall förekom-
mer därför i materialinsamlingen. Det handlar om fem TV4-inslag, tre SVT Rap-
port-inslag och ett inslag från SVT ABC i samband med bombhotet i Gamla Stan, 
ett inslag från SR P4 Östergötland, ett inslag från SR Morgonekot och ett inslag 
från SVT Nyheter Öst i samband med bombhotet i Norrköping, tre inslag från 
SR P4 Göteborg och två från SVT Nyheter Väst i samband med det misstänkta 
sprängmedlet på Landvetter flygplats samt ett inslag från SVT Rapport i samband 
med bombhotet i Östersund. 
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3.3 Experimentell enkätstudie
Analysen av om, och hur, olika former för digitala nyhetsrapporter om kriser 
påverkar människors känslor av oro och egna kommunikation i samband med 
denna typ av händelser baseras på en experimentell enkätstudie. I samarbete med 
opinionslaboratoriet Laboratory of  Opinion Research (Lore) vid Göteborgs uni-
versitet skickades frågor i november 2018 till 4 500 deltagare i enkätdatabasen 
Medborgarpanelen.6 Av dessa svarade 2 543 personer vilket motsvarar en svars-
frekvens på 57 procent.

Medborgarpanelen består till största delen av respondenter som självmant anslutit 
sig till panelen. Det innebär att den inte återspeglar fördelningen av bakgrund-
segenskaper bland den svenska befolkningen. För att förbättra respondenternas 
representativitet stratifierades urvalet på grundval av kön, ålder och utbildning. 
Det innebär att de respondenter i Medborgarpanelen som bjudits in att besvara 
undersökningen i stort sett återspeglar fördelningen hos den svenska befolk-
ningen i fråga om dessa tre egenskaper.7 

Tabell 3. Respondenter i tre experimentgrupper och en kontrollgrupp 

Experimentgrupp Nyhetstext Antal respondenter Procent

Experimentgrupp 1 1 pushnotis 619 24,3

Experimentgrupp 2 2 pushnotiser 660 26,0

Experimentgrupp 3 1 nyhetsnotis 616 24,2

Kontrollgrupp – 648 25,5

Totalt 2 543 100

Det totala urvalet av respondenter slumpades in i tre jämförbart stora experiment- 
grupper och en kontrollgrupp (se Tabell 3). Enkätundersökningens experimentella 
del bestod i att experimentgrupperna fick ta del av en fiktiv nyhet om ett bomb-
larm på en skola. 

Experimentgrupp 1 fick endast ta del av en pushnotis med texten: JUST NU: 
Bombhot mot högstadieskola i centrum – polisen evakuerar och upprättar 
avspärrningar

Experimentgrupp 2 fick ta del av samma pushnotis men också av en uppföl-
jande pushnotis som dementerade bomblarmet, alltså: JUST NU: Bombhot 
mot högstadieskola i centrum – polisen evakuerar och upprättar avspärrningar 
och: JUST NU: Misstänkt bomb i högstadieskola var ofarligt föremål – polisen 
häver avspärrningar. 

6.  Medborgarpanelen består av ca 60 000 aktiva deltagare som regelbundet svarar på webbenkäter. För 
mer information se www.medborgarpanelen.gu.se. 

7.  Bland respondenterna i denna studie är till exempel 47,9 procent kvinnor, vilket är nära den fördelning 
mellan män och kvinnor som finns i Sverige idag (49,9 % kvinnor). Andelen respondenter över 60 år är trots 
stratifieringen något överrepresenterad jämfört den svenska befolkningen, 31,6 jämfört med 19,8 procent. 
Bland respondenterna är andelen med universitets- eller högskoleutbildning om minst tre år eller längre 24,9 
procent, att jämföra med 27,0 procent i befolkningen totalt.

http://www.medborgarpanelen.gu.se


22 Alarmerande nyheter

Material och metod

Experimentgrupp 3 fick ta del av följande nyhetsnotis: 

Skola avspärrad efter bomblarm
Högstadieskola i centrum evakuerades och spärrades av strax efter 
klockan 11 efter ett larm om misstänkt bombhot.

Alla barn och lärare evakuerades från högstadieskolan i centrum och området 
runt skolan spärrades av. Polisens nationella bombgrupp kallades till platsen.

Anledningen var uppgifter om ett misstänkt föremål i en av skolans korridorer.

–Jag fick ett anonymt samtal om att det fanns en bomb i skolan. Vår vaktmästare 
hittade ett misstänkt föremål i en av skolans korridorer. Vi evakuerade lokalerna 
och meddelade så fort vi kunde föräldrarna, berättar rektor Eva Olsson.

Avspärrningarna hävdes strax efter klockan 13 och inget farligt föremål hittades i 
lokalerna eller på skolans område, enligt polisen.

Polisen har upprättat en förundersökning om grovt olaga hot.

Experimentgrupp 1 fick således nyheten om bomblarmet genom en pushnotis, 
men ingen uppdatering på hur händelseförloppet utvecklades. Experimentgrupp 
2 fick däremot ta del av nyheten genom två pushnotiser. Den första innehöll 
samma information som kommunicerades till experimentgrupp 1. I den andra 
pushnotisen presenterades uppdaterad information om att den misstänkta bom-
ben var ett ofarligt föremål och att polisen hävt avspärrningarna. Den nyhetsnotis 
som respondenterna i experimentgrupp 3 fick ta del av var mer utförlig. I artikeln 
fick respondenterna dels läsa om bomblarmet, evakueringen och avspärrningen, 
dels om att den nationella bombgruppen var på plats samt att polisen senare hävt 
avspärrningen då föremålet visat sig vara ofarligt. Därutöver innehåller artikeln en 
kommentar från rektorn på skolan och uppgiften att polisen upprättat en förunder- 
sökning om grovt olaga hot.

Texterna presenterades för alla tre experimentgrupperna som nyheter i en mobil-
telefon, det vill säga i ett format anpassat för displayen på en smarttelefon.

Samtliga experimentgrupper fick efter det att de läst nyhetstexterna svara på frågor 
om vilka känslor nyheterna väckt, hur de troligtvis skulle kommunicera om nyheten 
samt hur oroliga de i dagsläget var för sin egen situation och för ett antal samhälls-
problem. Samtliga fick också besvara en kontrollfråga om vilken typ av offentlig 
byggnad som nämndes i nyhetstexten. Frågans syfte var att säkerställda att respon-
denten uppfattat innehållet i nyhetstexten rätt. Denna fråga besvarandes av 1 869 
respondenter av vilka 94,5 procent bevarade den rätt. 

Kontrollgruppen fick inte ta del av någon nyhetstext och fick därför heller inte 
några frågor kopplade direkt till en sådan. Logiken i experimentdesignen är mycket 
enkel: Eftersom respondenterna slumpats till de tre olika experimentgrupperna kan 
man fastslå att eventuella signifikanta skillnader i svarsmönstren mellan grupperna 
i frågorna som följde på nyhetstexterna orsakats av skillnader i den information de 
fått om bomblarmet.
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Analysen bygger på de 1 764 respondenter som besvarade kontrollfrågan korrekt 
plus samtliga svarande från kontrollgruppen, det vill säga totalt 2 412 personer.

I samband med den statistiska bearbetningen av det insamlade surveymaterialet har 
signifikansen i mätningarna kontrollerats. Statistisk signifikans anger om ett beräk-
nat värde är säkerställt eller beror på slumpmässiga faktorer. Det signifikansmått 
som används i mätningarna är p-värdet där ett högt värde indikerar att skillnaden 
troligen beror på slumpen och ett lågt värde att skillnaden troligen inte beror på 
slumpen. Ett värde under 0,05 (*) brukar betecknas som statistiskt signifikant. 
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4. Nyhetsrapportering om 
larm och hot

Detta kapitel behandlar frågan om hur svenska nyhetsmedier rapporterar om hot 
och risker, och om rapporteringen av denna typ av händelser ändrats över tid. 
Analysen har genomförts på två nivåer. Dels har en kartläggning gjorts över före-
komst av signalord mellan 2007 och 2017, det vill säga hur ofta några särskilt bety-
delsebärande ord förekommit i artiklar och nyhetsinslag mellan 2008 och 2017. 
Dels har en kvantitativ innehållsanalys av nyheterna kring några fall av bombhot 
mellan 2006 och 2018 genomförts.

4.1 Negativa signalord i nyheterna
Det journalistiska språket har många funktioner, det ska informera, beröra och 
underhålla. Det får inte vara för svårt men heller inte torftigt, det ska vara sakligt 
men inte tråkigt. Framför allt ska det fånga publikens uppmärksamhet. För det 
ändamålet förfogar språket över en mängd mer eller mindre associationsrika och 
värdeladdade ord och uttryck. Några av de vanligaste är ord som väcker känslor, så 
kallade emotionellt laddade ord, och signalord. Med signalord menas här ord som 
sticker ut i texten genom de associationer de väcker och därigenom den betydelse 
de har för hur en nyhetstext kan tolkas. Ett sådant exempel är uttrycken frihets-
kämpe och terrorist, vilka båda kan syfta till samma person men där det förra är 
positivt laddat och det senare mycket negativt laddat. Ett annat exempel är orden 
kris och problem, där båda signalerar någon form för svårighet men styrkan i sig-
nalen är mycket olika.

Nyheter kännetecknas, som redan berörts i kapitel 2, av att ofta handla om konflik-
ter, negativa och dramatiska händelser och förhållanden. Den journalistiska textens 
berättarmall både prioriterar denna typ av egenskaper i de händelser som medierna 
uppmärksammar, och accentuerar dem när de förekommer (Bird & Dardenne 
2009). Med detta följer också en riklig förekomst av negativt laddade emotionella 
uttryck och signalord. Till viss del beror det naturligtvis på att verkligheten ibland är 
mycket dramatisk och då endast kan beskrivas med ett dramatiskt och känsloladdat 
språk. Men det beror också på att den journalistiska berättelsen överbetonar drama-
tiska inslag genom att använda ett tillspetsat och överdrivet negativt laddat språk.

Hur en nyhet berättas, vilka ord och uttryck som används, har också stor bety-
delse för hur den tolkas och förstås. Olika bilder förmedlas av en och samma 
händelse om den språkliga dräkten förändras, även om innehållet är det samma. 
Olikheterna kan bestå i rakt motsägande bilder, som i det första exemplet ovan, 
liksom i gradvisa skillnader, som i det andra exemplet. 
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I detta sammanhang har de negativt laddade signalorden hot, risk, larm, varning 
och bomb analyserats. De första fyra har valts mot bakgrund av att de signalerar 
någon form för fara och därför kan förväntas tilldra sig en läsares, lyssnares eller 
tittares uppmärksamhet. Det femte ordet, bomb, har också denna egenskap, men 
har även valts mot bakgrund av den mer fördjupade innehållsanalysen av hur 
svenska medier rapporterar om bombhot som redovisas längre fram i detta kapitel.

Figur 1. Förekomst av några negativt laddade signalord i svenska nyhetsmedier,  
2008–2017, antal artiklar. 

Kommentar: Sökningarna har gjorts för signalorden i icke sammansatt form. Det vill säga att de 
gånger signalorden förekommit som för- eller efterled i ord, som exempelvis i de sammansatta orden 
”bombnedslag” och ”klimatlarm” så har de inte ingått i sökningarna. I underlaget ingår 17 nyhetsme-
dier, för detaljerad förteckning, se kapitel 3. Sökningarna har gjorts i allt nyhetsmaterial i den tryckta 
upplagan och i webbupplagan för respektive nyhetsmedium, inklusive utrikesnyheter.

Samtliga fem analyserade signalord har blivit vanligare i nyhetstexterna mellan 
2008 och 2017, men ökningen är mycket olika mellan orden vars frekvens dess-
utom varierat mycket under den analyserade tioårsperioden. De två vanligast före-
kommande signalorden under perioden är hot och risk. Tredje vanligast är ordet 
larm. Det är också dessa tre ord som ökat mest, framför allt efter 2012. Ordet 
larm har blivit mer än dubbelt så vanligt i nyhetstexterna under de senaste fem 
åren, ordet hot har ökat med 70 procent, och ordet risk med 30 procent. 

Betydligt mer sällsynta i nyheterna är signalorden varning och bomb. Jämfört med 
orden hot och risk förekommer de under 2017 bara en fjärdedel respektive en 
femtedel så ofta. Relativt sett har dock ordet varning ökat med 40 procent under 
den senaste femårsperioden medan ordet bomb endast ökat med 20 procent. 
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Analysen visar vidare att orden inte bara blivit vanligare i betydelsen att de före-
kommer i fler nyhetstexten 2017 än 2008, utan också relativt sett i förhållandet till 
totalt antal nyhetstexter under perioden. Signalordens förekomst i mediedatabasen 
Retriever har jämförts med ett stickprov av det totala antalet nyhetstexter per år 
i tryck och på webben för storstadstidningarna Aftonbladet, Dagens Nyheter, 
Göteborgs-Posten och Sydsvenska Dagbladet samt för landsortstidningarna 
Falu-Kuriren, Nerikes Allehanda, Norrköpings Tidningar, Piteå-Tidningen och 
Västerbottens-Kuriren8 (se Figur 4 i bilaga 2). Generellt gäller att antal produce-
rade nyhetstexter har ökat på webben men minskat i tidningarnas pappersupplagor 
under den analyserade tioårsperioden, men sammantaget har de nio tidningarnas 
totala produktion minskat med ca 15 procent, mätt på detta sätt. Det är således 
både signalordens faktiska som relativa förekomst som ökat under mätperioden. 

Ett flertal allvarliga och av medierna mycket uppmärksammade händelser under 
tioårsperioden kan naturligtvis förklara en del av ökningen och de toppar som 
kännetecknar sökresultaten. Några sådana är svåra väderförhållanden i Sverige 
under 2010 som bland annat orsakade snökaos, stora trafikstörningar och risk för 
vårflod, de hot som riktades mot konstnären Lars Vilks och återkom mot diverse 
tidningsredaktioner 2011, bombattentatet i Oslo och massakern på Utöya i juli 
samma år liksom ett flertal bombhot runt om i världen, den fruktade Ebolaepi-
demin och omfattande skogsbranden i Västmanland under 2014, flyktingkrisen 
2015 och två terrordåd i Paris under samma år samt terrorattackerna i Belgien och 
bomberna mot syndikalisternas lokaler i Göteborg 2016. 

För signalorden hot, larm, varning och bomb gäller att de förekommer i flest 
nyhetstexter i Aftonbladet. Signalordet risk är emellertid efter 2011 mest vanligt i 
Svenska Dagbladet. Troligen speglar detta tidningens större satsning på ekonomi-
journalistik, ett bevakningsområde som ibland mera kännetecknas av prognoser, 
spekulationer och förväntningar och av de möjligheter och risker som volatila upp-
gifter medför än av säkerställda fakta. Några stora händelser som berört ekonomi-
journalistiken under senare år är till exempel den djupa ekonomiska kris som brise-
rade i Grekland 2011 och som kom att beröra hela Europa under flera år framöver, 
risken för tillbakagång i den svenske ekonomin med påföljande börsnedgång och 
fallande bostadspriser samt samhällsekonomiska perspektiv på det exceptionellt 
stora flyktingmottagandet 2014 och 2015.

Utöver ovanstående visar analysen av signalorden dessutom på ett generellt möns-
ter där orden är mer vanliga i storstadspressen än i landsortspressen och i Sveri-
ges Televisions nyheter, och mest vanliga i Stockholmstidningarna Aftonbladet, 
Expressen, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet (se figurer B–F i bilaga 2). 
En förklaring är att Stockholmstidningarna har en större nyhetsvolym, mätt i antal 
sidor och publicerade webbnyheter, och därför också får fler träffar på de sökord 
som använts i analysen. Minst nyhetsvolym har Sveriges Televisions nyheter som 
följaktligen har lägst antal träffar på samtliga sökord. Men Stockholmstidningarna 
har också flest träffar relativt sett, det vill säga i förhållande till sin nyhetsvolym. 

8.  Tidningarna i stickprovet har valts med tanke på format (morgontidning resp. kvällstidning), storlek och 
geografisk spridning av utgivningsort. Falu-Kurirens webbsökningar har gjorts på Dalarnas Tidningar som är 
en gemensam webbplats för Falu-Kuriren, Borlänge Tidningar, Södra Dalarnas Tidningar, Nya Ludvika Tid-
ning, Mora Tidning och Avesta Tidning.
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En annan möjlig förklaring är därför den för svenska förhållanden ovanliga tid-
ningsmarknad som råder i Stockholm. Till skillnad från de flesta andra orter, där 
en tidning tydligt dominerar marknaden, råder en knivskarp konkurrens mellan de 
två prenumererade morgontidningarna och mellan de lösnummerförsålda kvälls-
tidningarna. I enlighet med teorier om mediemarknadens kommersialisering (jfr 
Allern 2012) främjar konkurrens mellan medier en mer sensationell och dramatise-
rad nyhetsjournalistik, något de här valda signalorden kan sägas ge uttryck för.

Ytterligare en slutsats är att signalorden hot, risk och larms tilltagande ökning  
i nyhetsmaterialet inträffar efter 2012 och 2013 då merparten av de analyserade 
medierna, och tre av de fyra stockholmstidningarna, redan hade infört pushnotiser. 
I den mån de tre signalorden kan sägas vara ett uttryck för alarmerande nyheter, 
kan det därför tolkas som att även andelen alarmerande nyheter ökat under senare 
år. I vilken utsträckning pushnotiserna genererar denna typ av nyheter eller är ett 
uttryck för en ökad kommersialisering är det däremot inte möjligt att uttala sig om 
på grundlag av den analys som presenterats här. 

4.2 Bombhot i medierna
Innehållsanalysen av hur medierna rapporterat om hot och risker bygger alltså 
på nyheterna om fem bombhot som inträffade i Sverige mellan 2006 och 2018. 
Nedan sammanfattas först händelseförloppet för vart och ett av dem innan 
resultaten av analysen redovisas.

4.2.1 De fem bombhoten
Nyhetsrapporteringen om följande fem händelser har analyserats:

4.2.1.1 Bombhotet i Karlstad 2006
Under eftermiddagen lördag den 28 oktober 2006 riktas två anonyma bombhot 
mot Löfbergs Lila idrottsarena i Karlstad under en pågående elitseriematch mellan 
hockeylagen Färjestaden och Modo. Polisen beordrar drygt 8 000 åskådare och de 
båda lagen att lämna arenan. En bombhund från Göteborg anländer under kvällen 
och en genomsökning av arenan inleds. Samtidigt meddelar hockeyförbundet att 
den avbrutna matchen inte kommer att kunna spelas klart samma kväll. Ingen 
bomb har hittats under natten och tidigt på söndagsmorgonen kallas ytterligare en 
bombhund från Stockholm in. Vid lunchtid på söndagen meddelar polisen på en 
presskonferens att man inte hittat någon bomb under genomsökningen. Avspärr-
ningarna av arenan hävs. Polisen fortsätter utredningen om bombhot men är för-
tegen om vad som gjort att hoten tagits på allvar.

4.2.1.2 Bombhot i Östersund 2008
Ett paket med texten ”bomb” upptäcks tidigt på morgonen den 4 november 2008 
av personalen utanför en Lidlbutik i Östersund. Polisen larmas ca klockan 06 och 
gatorna runt butiken stängs av. En bombgrupp och förstärkningar från övriga 
länet tillkallas. Senare under dagen evakueras 120 bostäder i närheten av butiken. 
Det finns likheter med ett tidigare hot då en skarp bomb placerades utanför polis-
huset i Östersund. Bombgruppen konstaterar under eftermiddagen att det inte 
rör sig om en bomb, utan att paketet innehåller hushållssopor. Detta var det första 
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av sammanlagt fyra bombhot i Östersund under november 2008, då misstänkta 
föremål placerades utanför ytterligare två livsmedelsbutiker och utanför sjukhuset. 

4.2.1.3 Bombhot i Stockholm 2014
Strax efter klockan 14 den 19 juni 2014 går en man in på Civil Rights Defenders 
kontor i Gamla stan i Stockholm och uppger att han bär på sprängmedel. Loka-
lerna evakueras och mannen blir ensam kvar i byggnaden. Polisen spärrar av stora 
delar av Gamla stan samtidigt som personal och besökare på närliggande kontor, 
caféer och i butiker får lämna lokalerna. Polisen spärrar också av områden runt 
Moderaternas och Socialdemokraternas högkvarter då hot också ska ha fram-
förts mot dessa. Det hela klassas som en särskild händelse och en stor polisinsats 
inleds. Nationella insatsstyrkan kommer till platsen med bombrobotar och bomb-
vagnar. Förhandlingar påbörjas med mannen som omkring klockan 19:45 ger upp 
och förs från platsen. Några polisavspärrningar hävs samtidigt som en genomsök-
ning av lokalerna utförs. Polisen meddelar senare under kvällen att det misstänkta 
bombbältet var en attrapp. Efter det hävs samtliga avspärrningar.

4.2.1.4 Bomb på Landvetter flygplats 2017
Polis larmas till Landvetter flygplats utanför Göteborg kl 07:54 fredag den 5 okto-
ber 2017 då säkerhetskontrollen av en resenär indikerar förekomst av misstänkt 
föremål. Ett begränsat område av avgångshallen spärras av och övriga resenärer 
omdirigeras till annan plats för säkerhetskontroll. Inga avgångar påverkas. Den man 
som fört med sig det misstänkta föremålet grips av polisen och förs till polishuset 
i Göteborg. Nationella bombskyddet kallas in och polisen meddelar kl. 13 att före-
målet säkrats och flyttats till annan plats för vidare undersökning, varpå avspärr-
ningarna på flygplatsen hävs. Ett antal intagna på polishuset flyttas till andra lokaler 
när den misstänkte resenären förs dit. Mannens släpps senare under dagen och är 
inte längre misstänkt för brott. Polisen meddelar att det misstänkta föremålet visade 
sig vara ofarligt, och att det i själva verket rört sig om matvaror.

4.2.1.5 Bomb i Norrköping 2018
Ett misstänkt föremål upptäcks vid midnatt natten mot torsdagen den 30 augusti 
2018 utanför entrén till polishuset i Norrköping. En polis på väg hem från ett 
arbetspass ser två personer springa från platsen. Personerna grips direkt och 
området runt polisstationen spärras av. Boende i området uppmanas att hålla 
sig inomhus och att inte vistas i fönster som vetter mot polishuset. Den tidiga 
kollektivtrafiken berörs av avspärrningarna. Nationella bombskyddet anländer 
kl 03:30 och meddelar strax före kl. 06 på morgonen att det rör sig om ett falskt 
larm. Avspärrningarna hävs. De två misstänkta männen anhålls för grovt olaga 
hot och falskt larm och försätts på fri fot lördagen den 1 september. 
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4.2.2 Utrymme och uppmärksamhet
Antalet artiklar och inslag som publiceras om en nyhetshändelse, intensiteten  
i bevakningen och placeringen i nyhetsflödet är tre centrala mått på den vikt och 
det intresse som händelsen bedöms ha för allmänheten. 

Av de fem händelserna är bombhotet mot Löfbergs Lila idrottsarena i Karlstad 
2006 den största nyheten med sammanlagt 52 publicerade nyhetstexter under de 
två analyserade dagarna (Figur 2). Nästan fyra femtedelar av artiklarna publicerades 
i rikstäckande medier och i de analyserade stockholmstidningarna, endast en fem-
tedel publicerades i lokala medier. Bombhotet mot idrottsarenan var en stor lokal 
händelse som dessutom berörde en ishockeymatch av nationellt intresse. Drygt 
8 000 personer, motsvarande ca 10 procent av kommunens dåvarande befolkning, 
var på arenan för att titta på elitseriematchen mellan hemmalaget Färjestaden och 
Modo från Örnsköldsvik. Matchen avbröts och polisens bombsökning avslutades 
först på morgonen dagen därpå. Då fattades också beslutet om när matchen skulle 
spelas klart. Det höga nyhetsvärdet genererades således inte endast av det drama-
tiska bombhot som försatte ett mycket stort antal människor i fara, utan också av 
att matchens spelutgång länge var oviss. 

Figur 2. Totalt antal nyheter och publicerade nyheter per timme för respektive bombhot 

Kommentar: Antal publicerade artiklar per timme har mätts för tidsspannet från det att den första 
nyheten publicerades tills dess att den siste nyheten publicerades samma dag som dementi om  
bombhot blivit känt. Det tidsspann som analyserats för respektive händelse är 24 tim 15 min för  
Bombhotet i Karlstad 2006, 14 tim 05 min för Bomblarmet i Östersund 2008, 9 tim 28 min för bomb-
hotet i Gamla stan 2014, 35 tim 30 min för det misstänkta sprängmedlet på Landvetter 2017 och  
17 tim 12 min för bombhotet i Norrköping 2018. 



30 Alarmerande nyheter

Nyhetsrapportering om larm och hot

Näst störst utrymme mätt i antal nyheter får händelserna kring bombhotet i Gamla 
stan 2014 med 38 artiklar och det misstänkta sprängmedlet på Landvetter flygplats 
utanför Göteborg 2017 med 35 artiklar. Mätt i antal artiklar och inslag som publ-
icerades per timme från den första nyheten till den sista efter det att dementin om 
bombhot blivit känd, det vill säga efter intensitet i publiceringen, så har emellertid 
hotet i Gamla stan fått mest uppmärksamhet av samtliga analyserade händelser.  
I genomsnitt publicerades fyra nyheter per timme vilket var dubbelt så mycket som 
om bombhotet mot idrottsarenan i Karlstad. Händelsen bedömdes ha nationellt 
nyhetsvärde. Drygt två tredjedelar av artiklarna och inslagen publicerades i eter-
mediernas rikssändningar och i kvällstidningarna, och en tredjedel i de lokala mor-
gontidningarna och etermedierna. Händelsen inträffade i huvudstaden och i en 
under sommarmånaderna oftast turisttät del av staden. Många människor riskerade 
därför att drabbas. Dramatiken förhöjdes dessutom av den potentiella självmords-
bombaren som påstod sig bära på sprängmedel.

Fallet med det misstänkta sprängmedlet på Landvetter flygplats 2017 är tredje 
störst till antalet publicerade artiklar, men har den minst intensiva bevakningen av 
samtliga analyserade händelser med en publicerad artikel/inslag per timme. Också 
detta var en dramatisk händelse som under några timmar, tills polisen avlägsnat 
det misstänkta föremålet från flygplatsen, riskerade att sätta människors liv i fara. 
Hotet associerade dessutom till en rad allvarliga terrorattentat som inträffat under 
senare år, bland annat på Bryssels flygplats 2016 där 21 personer dödades och 
över hundratals skadades. Nyheterna fick något större uppmärksamhet i riksme-
dierna (57 %) än i lokalmedierna (43 %). Men en bekräftelse på att föremålet var 
ofarligt och att den misstänkte personen försatts på fri fot dröjde, och kom först 
under nästa förmiddag.

Minst, och hälften så mycket uppmärksamhet som bombhotet i Karlstad, får 
bomblarmet mot Lidlbutiken i Östersund 2008 och bombhotet mot polis- 
huset i Norrköping 2018 med 25 respektive 23 artiklar. Bomblarmet i Östersund 
uppmärksammades överlägset mest i de lokala nyhetsmedierna, 84 procent av 
artiklarna publicerades där, medan bombhotet i Norrköping uppmärksammades 
lika mycket i riks- som i lokalmedierna. I jämförelse med de övriga händelserna 
berörde bombhotet i Norrköping betydligt färre personer och utspelade sig 
under kortare tid. Polisen grep dem som placerat ut den misstänkta bomben vid 
midnatt direkt och hade tidigt på morgonen säkrat föremålet. Intensiteten  
i nyhetsmediernas bevakning, en artikel/inslag per timme, var hälften så hög som 
för nyheterna om bombhotet mot Lidlbutiken i Östersund 2008, där rapporte-
ringen låg på drygt två artiklar/inslag per timme. I det senare fallet upptäcktes 
bomben vid en tid på morgonen då många var på väg till jobbet. Butiken låg 
dessutom i ett tätbebyggt område och i närheten av en skola. Ett betydande 
antal personer bedömdes befinna sig i fara och evakuerades.

Samtliga analyserade texter är av nyhetskaraktär vilket avspeglar de förhållande-
vis korta men intensiva händelseförlopp som kännetecknar de fem bombhoten 
(Tabell 4). Journalistiska analyser, bakgrundsartiklar och fördjupande reportage 
kräver distans och perspektiv till en aktuell händelse. Sådana texter publiceras  
därför sällan under tiden som ett händelseförlopp är som mest intensivt.
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Tabell 4. Typer av nyhetstexter (%)

Bombhot 
arena, 

Karlstad 
2006

Bomlarm 
Lidl, 

Östersund 
2008

Bombhot 
Gamla stan, 

Sthlm
2014

Misstänkt 
sprängmedel, 

Landvetter 
2017

Bombhot 
polishus, 

Norrköping 
2018 Totalt

Nyhetsartikel/ 
-inslag

67 28 71 74 77 65

Notis, telegram 27 68 13 26 26 30

JUST NU-nyhet/
toppnyhet

6 4 11 - - 5

Liverapportering - - 5 - - 1

Summa 100 100 100 100 100 100

Antal artiklar/inslag 52 25 38 35 23 173

Av de analyserade artiklarna och inslagen var sammanlagt 5 procent av JUST 
NU-karaktär, det vill säga att de med mycket kort tidsfördröjning publicerade 
den senaste händelseutvecklingen och toppade nyhetsflödet. Under det pågå-
ende bombhotet i Gamla stan i Stockholm 2014 var 5 procent av de analyserade 
nyhetstexterna liverapporteringar. Knappt en tredjedel av samtliga nyheter var 
notiser och telegram, vilka i allmänhet presenterade kortare uppdateringar av 
händelseförloppet. 

4.2.3 Vad och vem handlade det om?
Ett bombhot är en komplex händelse som involverar många olika aktörer och 
berör ett antal olika aspekter, vilket märks i de analyserade nyhetstexterna. Några 
aktörer och några aspekter får dock mer utrymme i nyheterna än andra.

I kodningen av undersökningsmaterialet har de två mest dominerande aspekterna 
klassificerats. Klassificeringen har gjorts utifrån hur mycket utrymme en aspekt fått 
i nyhetstexten och/eller om aspekten förekommit i rubrik och ingress. Samman- 
taget mest uppmärksamhet i nyhetsrapporteringen får polisens arbete kring bomb-
hoten. En fjärdedel av alla artiklar och inslag handlar om detta (Tabell 5). Var sjätte 
artikel handlade om själva larmet om att en möjlig bomb upptäckts, vilket är den 
aspekt som fått näst mest uppmärksamhet. Tre ytterligare aspekter återkommer  
i samtliga analyserade fall: dementi om bombhot (12 %), vidtagna skyddsåtgärder 
(10 %) och praktiska konsekvenser av bombhot (8 %). Generellt får nyheterna om 
att bombhotet är falskt betydligt eller åtminstone något mindre uppmärksamhet än 
nyheten om att möjligt bombhot föreligger. Endast i samband med den misstänkta 
bomben mot polishuset i Norrköping 2018 är andelen nyheter om dementin större 
än om själva bombhotet. En möjlig förklaring är att händelserna i huvudsak ut- 
spelade sig under natten och att de flesta nyheterna publicerades under tidig morgon 
och förmiddag då dementin redan var ett faktum. 
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Tabell 5. Dominerande aspekter i nyheterna om bombhoten (%) 

Bombhot 
arena, 

Karlstad 
2006

Bomblarm 
Lidl, 

Östersund 
2008

Bombhot 
Gamla stan, 

Sthlm 
2014

Misstänkt 
sprängmedel, 

Landvetter 
2017

Bombhot 
polishus, 

Norrköping 
2018 Totalt

Polisarbete kring 
bombhot 23 39 36 20 7 25

Bomblarm,  
upptäckt av bomb 11 25 22 7 20 16

Dementi om  
bombhot 13 6 3 9 33 12

Vidtagna skydds- 
åtgärder 22 6 7 1 4 10

Praktiska  
konsekvenser  
av bombhot

18 10 3 1 2 8

Reaktioner  
på bombhot 6 2 6 - 2 4

Återgång till  
normalt läge 5 4 - 1 4 3

Gripande av miss-
tänkt gärningsman - - 18 23 28 13

Tidigare/andra hot 2 4 3 - - 2

Frigivning av  
misstänkt - - - 19 - 4

Uppgifter kring 
misstänkt föremål - - - 18 - 4

Övrig sakfråga - 4 4 - - 1

Summa 100 100 100 100 100 100

Antal sakfrågor 97 49 73 69 46 334

Kommentar: De två mest dominerande sakfrågorna i varje nyhetstext har kodats. Summan av sak- 
frågor kan därför överstiga antalet analyserade artiklar för respektive fall.

I övrigt återspeglar rapporteringen skillnaderna mellan de olika händelseförloppen. 
Rapporteringen från Karlstad 2006, där flest personer var direkt berörda, hade 
ett större fokus på vidtagna skyddsåtgärder och praktiska konsekvenser av bom-
bhotet. I detta fall och i fallet med bomblarmet i Östersund 2008 rapporterades 
däremot inget om gripande av gärningsman då något sådant inte gjordes. Endast 
nyheterna om det misstänkta sprängmedlet på Landvetter flygplats 2017 innehåller 
uppgifter om frigivning av misstänkt gärningsman och uppgifter om det föremål 
som polisen så småningom säkrade. Fram till dess att information kom påföljande 
dag var det fortfarande ovisst om det rörde sig om ett försök till terrordåd och i så 
fall med vilken typ av sprängmedel, och dessa två aspekter hade därför ett i tid mer 
utdraget nyhetsvärde. 
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De tre aktörer som förekommer mest i nyhetstexten har noterats i analysen. 
Aktör kan vara en person, institution eller organisation som kommer till tals eller 
omnämns i artikeln eller inslaget. Klassificeringen har baserats på det utrymme 
och den ordningsföljd i nyhetstexten som varje aktör fått. 

Aktörerna polis, potentiellt bomboffer och misstänkt gärningsman utgör tillsam-
mans tre fjärdedelar av samtliga klassificerade aktörer i de analyserade nyheterna 
(Tabell 6). Polisen är den aktör som framträder oftast (39 %), följt av potentiella 
bomboffer (22 %) och misstänkt gärningsman (15 %). Mest dominerande är 
dessa kategorier i rapporteringen om bombhotet mot polisstationen i Norrköping 
2018 där polis och misstänkta gärningsmän utgör hela 93 procent av aktörerna. 
Minst förekommande är de i nyheterna om bombhotet i Gamla stan 2014 där de 
utgör 52 procent. 

Tabell 6. Dominerande aktörer i nyheterna om bombhoten (%) 

Bombhot 
arena, 

Karlstad 
2006

Bomblarm 
Lidl, 

Östersund 
2008

Bombhot 
Gamla stan, 

Sthlm 
2014

Misstänkt 
sprängmedel, 

Landvetter 
2017

Bombhot 
polishus, 

Norrköping 
2018 Totalt

Polis 28 46 41 49 36 39

Potentiellt  
bomboffer

52 36 2 6 - 22

Misstänkt, anonym 
gärningsman

1 - 9 24 55 15

Berörd verksamhet - - 25 0 2 6

Myndighet 2 6 1 2 - 6

Berörd allmänhet 13 10 2 - - 5

Åklagare,  
åklagarmyndighet

- - - 17 5 4

Politiker - - 16 - - 4

Eget medium 2 2 1 - - 1

Övrig aktör 2 - 3 2 2 2

Summa 100 100 100 100 100 100

Antal aktörer 136 52 107 95 102 453

Kommentar: De tre mest dominerande aktörerna i varje nyhetstext har kodats. Summan av aktörer 
kan därför överstiga antalet analyserade artiklar för respektive fall. 
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På liknande sätt som för aspekterna i rapporteringen, så avspeglar övriga aktörer 
i Tabell 6 skillnaderna mellan de olika analyserade fallens händelseutveckling. Var 
fjärde aktör i nyheterna om bombhotet i Gamla stan representerar verksamheter 
som berördes av bombhotet, som till exempel Stockholms lokaltrafik, Civil Rights 
Defenders och lokala butiksägare, och var sjätte aktör är politiker, då hot också 
ska ha framförts mot ett par av partiernas högkvarter i huvudstaden. Dessa båda 
aktörskategorier förekommer endast mycket litet eller inte alls i samband med de 
övriga analyserade fallen. På samma sätt framträder berörd allmänhet mest i sam-
band med bombhotet i Karlstad 2006 (13 %) och bomblarmet i Östersund 2008 
(10 %) då polisens åtgärder även fick konsekvenser för många människor som 
inte befann sig i direkt fara, exempelvis trafikanter och skolbarn. I samband med 
det misstänkta sprängmedlet på Landvetter flygplats 2017 och bombhotet mot 
polishuset i Norrköping 2018 förekommer inga sådana aktörer i nyheterna, och  
i rapporteringen om bombhotet i Gamla stan är de mycket få (2 %). 

Sammantaget kännetecknas rapporteringen från de fem analyserade händelserna 
av att den besvarar nyhetsfrågorna vad, var och vem. Frågorna om hur och varför 
får däremot knappast någon uppmärksamhet under de korta tidsperioder som 
analyserats här.

4.2.4 Nyheternas tonläge
Bombhot är allvarliga händelser som kan försätta många människors liv i fara och 
sprida stor oro bland allmänheten. I dessa situationer har medierna tagit på sig 
den viktiga uppgiften att informera om vilka som direkt och indirekt berörs av 
hotet, och instruera dem i hur de ska agera för att försätta sig i säkerhet. Medierna 
ska således larma, men bör samtidigt inte samtidigt skrämma upp människor i 
onödan. Innehållsanalysen visar att nyhetsrapporteringen hade tydliga larmande 
inslag, men att det var stor skillnad i tonläge mellan de olika händelserna. 

Analysen utgår från förekomsten av ord och uttryck i nyhetstexterna som signal- 
erar fara eller, som tvärtom, lämnar lugnande besked till nyhetskonsumenterna. 
Det har också noterats om tonläget varit ensidigt alarmerande respektive en- 
sidigt lugnade, eller om det haft inslag av båda delar. Exempel på det senare är 
när nyheterna rapporterar att ett bombhot föreligger, men att polisen evakuerat 
alla i närheten och att läget är under kontroll. 
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Tabell 7. Ton i rapporteringen om bomblarm (%) 

Bombhot 
arena, 

Karlstad 
2006

Bomlarm 
Lidl, 

Östersund 
2008

Bombhot 
Gamla 

Stan, 
Sthlm 

2014

Misstänkt 
sprängmedel, 

Landvetter 
2017

Bombhot 
polishus, 

Norrköping 
2018 Totalt

Alarmerande 60 80 63 20 26 51

Både alarmerande 
och lugnande

2 - 21 31 17 14

Lugnande 35 16 13 49 52 32

Varken 
alarmerande  
eller lugnande

4 4 3 - 4 3

Summa 100 100 100 100 100 100

Antal nyhetstexter 52 25 38 35 23 173

Index –49 –54 –24 +10 +26 –18

Kommentar: Indexet har beräknats med formeln 100* ((b+c)-(a+c))/(a+b+c+d), där a = alarmerande 
inslag, b = lugnande inslag, c = både/och, och d = varken eller. Indexet kan variera mellan värdet 
+100, vilket indikerar enbart lugnade artiklar/inslag och –100, vilket indikerar enbart alarmerande 
artiklar/inslag, och där 0 indikerar lika många lugnande som alarmerande.

Vid tre av de fem analyserade nyhetshändelserna var rapporteringen övervägande 
alarmerande, medan den var i huvudsak lugnande i de två övriga fallen. Till de 
senare hör upptäckten av det misstänkta sprängmedlet på Landvetter flygplats där 
relationen mellan alarmerande och lugnande inslag i rapporteringen ger ett index-
värde på +10, och bombhotet mot polishuset i Norrköping där indexvärdet är 
+26. En sannolik förklaring är att det i båda fallen handlade om hot som utspelade 
sig under jämförelsevis kort tid. Det tog inte polisen många timmar att avlägsna 
det misstänkta föremålet från Landvetter flygplats och området som berördes var 
väl avgränsat. Merparten av rapporteringen publicerades efter det att föremålet 
var säkrat, den misstänkte gärningsmannen var gripen och förd från platsen, och 
flygplatsens verksamhet hade återgått till normalt. När det gäller bombhotet mot 
polishuset i Norrköping så inträffade det mitt i natten och utspelade sig under de 
timmar på dygnet då få personer rör sig ute på gatorna. I detta fall var hotet avvärjt 
redan innan de flesta gått upp och tagit del av morgonnyheterna. Merparten av 
rapporteringen publicerades således efter det att bombhotet dementerats, de miss-
tänkta gärningsmännen gripits och det inte längre förelåg någon fara för vare sig 
polisen eller allmänheten.

Klart alarmerande var emellertid nyheterna om bomblarmet i Östersund 2008 
(index: –54), bombhotet mot arenan i Karlstad 2006 (index: –49) och bombhotet 
i Gamla stan 2014 (index: –24). Alla tre händelser inträffade under dagtid, på cen-
trala platser och berörde människor som på väg till jobbet passerade Lidlbutiken  
i centrala Östersund, befann sig på hockeyarenan i Karlstad eller uppehöll sig i när-
heten av de populära gågatorna i Gamla stan i Stockholm. I samtliga fall utgjorde 
de möjliga bomberna allvarliga hot, och till mediernas uppgift hörde att varna all-
mänheten för att närma sig de avspärrade områdena. Denna typ av varningar och 
larm var således både berättigade och efterfrågade i rapporteringen. 
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I journalistiken om hot och kriser finns dock en risk för att varningar uppförstoras. 
När de upprepas för ofta och nyhetsspråket präglas av semantiska överdrifter kan 
en berättigad varnande ton istället övergå till att bli alarmistisk. Var gränsen går är 
mycket svårt, om ens möjligt, att entydigt fastställa. 

4.2.5 Obekräftade uppgifter
När dramatiska och sensationella händelser inträffar, som till exempel bombhot, 
uppstår ett stort och ofta omedelbart behov hos allmänhetenav att få veta vad 
som händer. Konkret och pålitlig information stillar oro och hjälper människor 
att orientera sig i hotfulla situationer. Inte sällan är detta behov som störst när till-
gången på säkerställd information är som minst. Hotfulla och dramatiska händel-
ser är i en akut fas ofta oöverskådliga och präglas av ovisshet om vad som hänt, 
 i vilken omfattning och med vilka konsekvenser. I dessa lägen är förväntningarna 
på nyhetsmedierna att snabbt ta fram denna typ av uppgifter mycket stora och 
risk finns för att obekräftade och osäkra uppgifter publiceras.

Tabell 8. Förekomst av obekräftade uppgifter i artiklar och inslag (%)

Bombhot 
arena, 

Karlstad 
2006

Bomblarm 
Lidl, 

Östersund 
2008

Bombhot 
Gamla 

Stan, 
Sthlm

2014

Misstänkt 
sprängmedel, 

Landvetter 
2017

Bombhot 
polishus, 

Norrköping 
2018 Totalt

Förekommer 31 24 68 37 4 36

Förekommer inte 69 76 32 63 96 64

Summa 100 100 100 100 100 100

Antal nyhetstexter 52 25 38 35 23 173

I analysen har förekomst av obekräftade uppgifter i medierapporteringen note-
rats. Med osäkra uppgifter menas att en artikel eller inslag förutom att innehålla 
fakta också innehåller spekulationer och/eller osäkerhetsmarkörer. Spekulationer 
är gissningar om vad som hänt eller prognoser om det som kommer att hända. 
Dessa behöver i sammanhanget inte vara gripna ur luften, men är när de public-
eras snarare baserad på antaganden än på fakta. Osäkerhetsmarkörer är angivelser 
i texten som signalerar att uppgiften inte är säkerställd som till exempel källangi-
velsen ”enligt obekräftade uppgifter” eller uttrycket ”uppges ha”.

Något fler än en tredjedel (36 %) av samtliga analyserade artiklar och inslag om 
bombhoten innehåller minst en obekräftad uppgift, men rapporteringen skiljer 
sig påtagligt mellan de olika bombfallen. Överlägset flest spekulationer och osäkra 
uppgifter förekommer i rapporteringen om bombhotet i Gamla stan 2017 där 
fler än två tredjedelar av nyheterna (68 %) innehåller uppgifter som inte är säker-
ställda. Spekulationerna rör framför allt vad som egentligen pågår: ”…ska en man 
ha tagit sig in i en byggnad på Stora Nygatan med ett bombbälte”9, ”Han säger sig 
ha haft ett farligt föremål, något explosivt …”10, och vad eller vilka som är hotade: 

9.  SVT Nyheter 140619.

10.  Aftonbladet 140619.
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”Han ska också ha uttalat hot riktade mot Moderaterna och Socialdemokraterna.”.11 
Denna händelse kännetecknas, som tidigare redovisats, av högst intensitet i nyhets-
rapporteringen samt av att ha högst andel JUST NU-nyheter och livenyheter. Ett 
högt uppdrivet nyhetstempo lämnar lite tid för faktainhämtning och källkontroll. 
Preliminära uppgifter, gissningar och spekulationer publiceras som i ett senare 
skede i bästa fall bekräftas, uppdateras eller korrigeras.

Obekräftade uppgifter är också vanliga i tre av de andra nyhetstexterna. I fallet 
med det misstänkta sprängmedlet på Landvetter flygplats (37 %) handlar det 
bland annat om vilket föremål som polisen beslagtagit och om det rör sig om ett 
terrorhot, vid bombhotet i Karlstad (31 %) rör osäkerheten det anonyma hotet 
och vad som kommer att hända med den avbrutna ishockeymatchen, och vid 
bomblarmet i Östersund (24 %) handlar de obekräftade uppgifterna i huvudsak 
om samband med tidigare bombhot i staden. Endast i rapporteringen om bomb-
hotet mot polishuset i Norrköping är andelen artiklar som innehåller obekräftade 
uppgifter mycket låg, 4 procent. I detta fall var, som påpekats tidigare, händel-
serna i stort sett klarlagda och utredda, och tillgång till säkerställda fakta fanns 
därför innan majoriteten av nyheterna publicerades. 

11.  SVT ABC, 140619.
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5. Effekter av alarmerande 
nyheter

Som en del av undersökningen om alarmerande nyheter har en experimentell 
enkätundersökning genomförts (se kapitel 3 Metod). Syftet har varit att analysera 
vilka effekter alarmerande nyheter har på mediepubliken, med särskilt fokus på 
vilka känslor denna typ av rapportering väcker och hur den påverkar människors 
egna kommunikation.

Experimentella undersökningar gör det möjligt att studera kausalitet, det vill säga 
effekter av en eller flera oberoende variabler på en eller flera beroende variabler, 
i de fall då tillgång på autentiskt undersökningsmaterial saknas eller är problema-
tiskt att samla in. Att genomföra en statistiskt giltig enkätundersökning i samband 
med ett pågående akut samhällshot kräver mycket stora och kostsamma mättek-
niska resurser. Med hjälp av experimentell analys, där de svarande utsätts för olika 
stimuli, kan liknande undersökningar genomföras både snabbare och med mindre 
resurser. Experimentella studier erbjuder dessutom unika möjligheter att studera 
renodlade effekter, utan påverkan av okända eller bakomliggande och störande 
faktorer. I princip försöker man åstadkomma en situation där man under kontrol-
lerade former konstruerar verklighetstrogna situationer med de förutsättningar 
och påverkansfaktorer man själv bestämmer (Esaiasson m.fl 2009).

I det här aktuella experimentet skickades påhittade nyheter till tre olika grupper av 
respondenter. Grupperna utgjordes av respondenter från den webbaserade Med-
borgarpanelen, en databas som administreras av Laboratory for Opinion Research 
(LORE)12 vid Göteborgs universitet. Antalet respondenter i grupperna var mellan 
616 och 660 personer. I tillägg ingick en kontrollgrupp med 648 respondenter. 
Kontrollgruppen används för att säkerställa om de stimuli som används i experi-
mentet har någon effekt. Sammansättningen i samtliga fyra grupper återspeglade 
fördelningen på ålder, kön och utbildning i den svenska populationen som helhet. 

Experimentet är uppbyggt så att de olika grupperna får olika mycket information 
om den påhittad nyheten. Bakom detta ligger antagandet att lite och fragmenta-
risk information framkallar andra känslomässiga reaktioner än information som 
är mer fullständig och sammanhängande. Experimentgrupp 1 fick därför endast 
ta del av en pushnotis om att en högstadieskola i centrala staden utsatts för ett 
bombhot, och att polisen evakuerar och upprättar avspärrningar (se Figur 3).

12.  www.lore.gu.se

http://www.lore.gu.se
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Experimentgrupp 2 fick ta del av samma pushnotis men också av en ytterligare 
pushnotis som säger att den misstänkta bomben var ett ofarligt föremål och att 
polisen häver avspärrningarna. Den tredje experimentgruppen fick ta del en lite 
längre nyhetsnotis som sammanfattar vad som hänt tidigare under dagen och 
dessutom meddelar att skolbarnens föräldrar underrättats och att polisen inlett en 
förundersökning om grovt olaga hot. 

Figur 3. Pushnotiser och nyhetsnotis som skickades till de tre experimentgrupperna 
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Alla tre grupperna fick efter att de läst nyhetstexterna svara på frågor om hur 
och i vilken utsträckning bombhotet skulle påverkat dem känslomässigt, och hur 
troligt det var att de själva kommunicerat vidare om bombhotet. Respondenterna 
fick vidare besvara frågor om i vilken grad de oroade sig för ett antal definierade 
problem och faror för egen del och för samhället i stort. Kontrollgruppen tog inte 
del av något nyhetsmeddelande och besvarade heller inte några frågor som direkt 
anknöt till någon av dessa, utan bara på frågor om oro för egen del och för sam-
hället i stort.

Redovisningen av resultaten från undersökningen delas nedan upp i två delar. 
Den första redovisar effekterna av de olika nyhetstexterna på de svarandes käns-
lor. Den andra delen redovisar respondenternas kommunikativa agerande i sam-
band med nyheten om bombhotet.

5.1 Bomblarms effekter på känslor
Nyheter om hotfulla och dramatiska händelser skapar osäkerhet och väcker olika 
negativa känslor. I undersökningen fick respondenterna i de tre experimentgrup-
perna ange i vilken grad de kände sig arga, oroliga, ledsna och rädda efter att ha 
läst de påhittade nyheterna om bomblarmet mot högstadieskolan. Tabell 9 visar 
skillnaderna i medelvärden mellan de tre experimentgrupperna. 

Analysen visar att experimentgrupp 1, det vill säga de respondenter som fick ta 
del av pushnotisen som berättade att ett bombhot föreligger och att polisen stängt 
av området men som inte fick någon uppföljande information om den fortsatta 
händelseutvecklingen, blev mest känslomässigt berörd av de tre grupperna. Lägst 
medelvärden återfinns för alla de fyra kategorierna av känslor i denna grupp. När 
det gäller jämförelser av känslomässiga reaktioner mellan experimentgrupp 2, 
som först fick ta del av pushnotisen med information om bombhotet och sedan 
av den som dementerade det, och experimentgrupp 3 så finns några mindre skill-
nader men inget tydligt mönster. Experimentgrupp 2 är något mer orolig och 
rädd än experimentgrupp 3, som å andra sidan är något mer arg.

Tabell 9. Känslor efter nyheten om bomblarmet (medelvärden) 

Arg Orolig Ledsen Rädd

Experimentgrupp 1 (1 pushnotis) 1,99 1,88 2,20 2,75

Experimentgrupp 2 (2 pushnotiser) 2,14 2,02 2,41 2,91

Experimentgrupp 3 (nyhetsnotis) 2,06 2,22 2,42 3,01

Skillnad experimentgrupp 1 och 3 0,07 0,34 0,22 0,26

Kommentar: Frågan löd ”I vilken utsträckning skulle bombhotet mot skolan få dig att känna på  
följande sätt?” Svarsalternativen var: (1) ”I mycket stor utsträckning”, (2) ”I ganska stor utsträckning”, 
(3) ”I varken stor eller liten utsträckning”, (4) ”I ganska liten utsträckning” och (5) ”I mycket liten 
utsträckning”. Skillnaden mellan experimentgrupp 1 och 3 är beräknad på experimentgrupp 3 minus 
experimentgrupp 1. 
Källa: Medborgarpanelen 2018. 
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Störst är skillnaderna i känslomässig reaktion mellan experimentgrupp 1, som fick 
kortast och mest lösryckt information, och experimentgrupp 3, som fick mest 
uttömmande information, när det gäller oro. Minst är skillnaden mellan de två 
grupperna när det gäller känslor av ilska.

Skillnaderna mellan de tre grupperna vad gäller oro, nedstämdhet och rädsla  
i Tabell 9 är statistiskt säkerställda. Skillnaderna mellan grupperna när det gäller 
ilska är emellertid inte statistiskt säkerställda vilket betyder att just dessa resultat 
kan bero på slumpen.

En första slutsats av analysen är att korta och fragmentariska nyhetsmeddelan-
den om dramatiska händelser förefaller framkalla olika negativa känslor hos 
människor mer än mer utförliga och sammanhängande nyhetsrapporter. Att få 
information om att något hotfullt hänt utan att sedan få veta hur det utvecklas 
och slutar skapar starkare känslor av framför allt oro, rädsla och nedstämdhet. 
Resultaten tyder också på att just känslorna av oro och rädsla försvagas ju mer 
information som ges.

Tabell 10. Effekt av kön, ålder, utbildning och nyhetskonsumtion på känsla av oro efter 
nyhet om bomblarm (oddskvoter och p-värde) 

Oddskvot p-värde

Kön 0,37*** 0,000

Ålder:

18-39 år 1

40-59 år 1,55** 0,004

60 år eller äldre 2,38*** 0,000

Utbildning 1,07 0,566

Nyhetskonsumtion 2,58* 0,017

Konstant 3,80*** 0,000

Antal svar 1 386

Förklarad varians 7 %

Kommentar: Frågan som ställdes för att mäta oro löd ”I vilken utsträckning skulle bombhotet mot 
skolan få dig att känna på följande sätt?” I analysen har den beroende variabeln oro samt bakgrunds-
variablerna kön och utbildning dikotomiserats med värdena 0 och 1 där Oro: 0 = Varken stor eller liten 
utsträckning, Ganska liten utsträckning och Mycket liten utsträckning, 1 = Mycket stor utsträckning och 
Ganska stor utsträckning; Kön: 0 = Man, 1 = Kvinna; Utbildning: 0 = Låg eller Medellåg utbildning,  
1 = Hög utbildning. Den oberoende variabeln Nyhetskonsumtion är ett additivt index som bygger på 
frågor om användning av sju olika nyhetsmedier (SVT:s Aktuellt/Rapport, SVT:s regionala nyheter, 
TV4:s Nyheterna, Sveriges Radios Ekonyheterna, Sveriges Radios lokalnyheter i P4, morgontidning, 
kvällstidning). En femgradig skala med svarsalternativ användes: Dagligen, 5–6 dagar/vecka, 3–4 
dagar/vecka, 1–2 dagar/vecka, Mer sällan och Aldrig. Indexet löper mellan 0 och 1, där 0 indikerar 
ingen mediekonsumtion och 1 för svarsskalan maximal mediekonsumtion. Konstanten visar vad det 
förväntade värdet på den beroende variabeln (oro) är om alla de oberoende variablerna är 0.  
*p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001. 
Källa: Medborgarpanelen 2018. 
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Utöver de effekter som de påhittade nyhetsmeddelanden hade på experiment-
gruppernas känslor kan också andra bakomliggande faktorer tänkas påverka reak-
tionerna. En fördjupad analys har därför gjorts av några bakomliggande faktorer 
som kan tänkas påverka just känslor av oro, den känslomässiga reaktion som 
uppvisade störst skillnader mellan den experimentgrupp som endast fick ta del av 
mycket lite information om bombhotet och den experimentgrupp som fick mest 
information om händelsen. Genom logistisk regressionsanalys har effekterna 
kontrollerats för egenskaperna kön, ålder och utbildning, tre variabler som i sam-
hällsvetenskapliga studier återkommande visat sig ha betydelse för människors 
beteende, åsikter och värderingar. I tillägg har effekter av nyhetskonsumtion, det 
vill säga i vilken utsträckning de som deltagit i experimentgrupperna tar del av 
dagstidningar, radio- och tv-nyheter, mätts. Tidigare forskning har visat att också 
denna variabel kan ha betydelse för vilka känslor som nyhetsmeddelanden väcker 
hos publiken (Djerf  Pierre & Shehata 2017).

Oddskvoterna i Tabell 10 visar hur oddset för att känna oro förändras om res-
pondenten är man istället för kvinna, 40-59 år eller äldre än 60 år jämfört med 
18-39 år, är högskoleutbildad och har en hög daglig nyhetskonsumtion. Odds-
kvoter som är högre än 1 innebär att oddset ökar medan oddskvoter lägre än 1 
innebär att oddset minskar. 

Av tabellen framgår att sannolikheten för att känna oro är signifikant lägre, det 
vill säga statistiskt säkerställd, för män än för kvinnor. Vidare har respondenter 
i åldrarna 40-59 år och 60 år eller äldre en signifikant högre sannolikhet för att 
känna oro, jämfört med referenskategorin av personer mellan 18-39 år. Detta 
gäller också för de respondenter som ofta tar del av flera nyhetsmedier. Storkon-
sumenter av nyheter har en signifikant större sannolikhet för att känna oro än de 
som sällan eller aldrig läser dagstidningar eller tar del av nyhetsprogram i radio 
och tv. Däremot har inte utbildning något statistiskt säkerställt samband med 
känslor av oro i detta sammanhang. Inga skillnader finns mellan personer med låg 
och medellåg utbildning och personer med högskoleutbildning i analysen. 

Det bör noteras att faktorerna i tabellen tillsammans förklarar 7 procent av 
variationen. Det innebär att det finns fler faktorer än de som testats här som 
bidrar till att förklara respondenternas oro. Som tidigare visats är en av dessa 
de nyhetsmeddelanden som respondenterna tagit del av genom experimentet. 
Andra faktorer kan vara mer skilda och av individuell karaktär. 

Analysen så långt visar alltså att nyhetsmeddelanden om bomblarm har effekt på 
människors omedelbara känslor, det vill säga hur de känner direkt efter att ha tagit 
del av nyheten. I experimentet ställdes också två frågor som syftade till att mäta 
om detta slags nyheter även har effekt på mer allmänna frågor om oro för egen 
del och för samhället i stort. 
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Tabell 11. Oro i dagsläget för egen situation (medelvärde) 

Experiment-
grupp 1

(1 pushnotis)

Experiment-
grupp 2

(2 pushnotiser)

Experiment-
grupp 3 

(Nyhetsnotis)
Kontroll-

grupp

Att bli arbetslös 1,8 1,8 1,8 1,7

Att bli överfallen  
eller slagen

2,3 2,3 2,2 2,2

Att drabbas av en  
global epidemi

2,0 2,0 2,0 2,0

Att drabbas av terrorism 2,1 2,1 2,1 2,1

Att få ekonomiska problem 2,5 2,5 2,5 2,4

Att bli sjuk/få sämre hälsa 2,9 3,1 3,0 2,9

Antal svar 565-570 608 580-581 634-636

Kommentar: Frågan som ställdes löd ”Om du ser till din egen situation, hur orolig är du i dagsläget  
för följande:”. Svarsalternativen följde en skala som gick från (1) ”Inte alls orolig” till (5) ”Mycket orolig”. 
Källa: Medborgarpanelen 2018.

Tabell 12. Oro i dagsläget för samhällsproblem (medelvärde) 

Experiment-
grupp 1

(1 pushnotis)

Experiment-
grupp 2

(2 pushnotiser)

Experiment-
grupp 3

(Nyhetsnotis)
Kontroll-

grupp

Arbetslöshet 2,5 2,4 2,5 2,5

Organiserad brottslighet 3,3 3,3 3,4 3,3

Terrorism 2,8 2,8 2,9 2,8

Globala epidemier 2,5 2,6 2,6 2,5

Ekonomisk kris 3,1 3,0 3,0 3,0

Miljöförstöring 3,7 3,7 3,8 3,8

Förändringar i jordens 
klimat

3,7 3,7 3,7 3,7

Antal svar 568-570 612-614 578-579 635-638

Kommentar: Frågan som ställdes löd ”Hur orolig är du i dagsläget för följande samhällsproblem:”. 
Svarsalternativen följde en skala som gick från (1) ”Inte alls orolig” till (5) ”Mycket orolig”. 
Källa: Medborgarpanelen 2018. 
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Tabellerna 5.3 och 5.4 visar på två övergripande resultat. För det första visar resul-
taten att människor generellt känner större oro för samhället i stort än för sin egen 
personliga del. Medelvärdena i tabell 11 är generellt lägre än värdena i tabell 12 
vilket visar att en högre andel svarat att de inte alls eller i mindre grad är oroliga för 
att själva drabbas av olika problem och risker. Resultatet bekräftar tidigare studier 
som visar på en benägenhet att tro att olyckor och elände i första hand drabbar 
andra och inte en själv. Inom psykologin kallas fenomenet för ”optimism bias” och 
refererar till en övertro på egen osårbarhet och tur, i allt från risk att fastna i hastig-
hetskontroller till att luras på pengar eller drabbas av cancer (Weinstein 1984).

För det andra visar resultaten på endast marginella skillnader mellan de tre expe-
rimentgrupperna, och mellan experimentgrupperna och kontrollgruppen, det vill 
säga de respondenter som inte tagit del av något nyhetsmeddelande om bombhot 
mot högstadieskola. Alla fyra grupper gör jämförbara bedömningar av riskerna att 
för egen del drabbas av hot och problem och att samhället ska drabbas av olika 
kriser. De påhittade nyhetsmeddelandena som ingick i experimentet hade således 
ingen effekt på respondenternas mer varaktiga känslor av oro. En sannolik förkla-
ring är att det krävs upprepad påverkan över längre tid för att medieinnehåll ska 
bidra till att framkalla denna typ av djupare känslor. Enligt den samhällsvetenskap-
liga kultivationsteorin medför långvarig konsumtion av både nyheter och fiktion 
till att forma människors åsikter och attityder, och i förlängningen även beteenden 
(Gerbner 1973). En enskild och avgränsad undersökning eller händelserapportering 
ger således inget utslag på denna typ av egenskaper, vilket inte utesluter att de på 
sikt, och som en del i ett återkommande flöde av medieinnehåll, bidrar till ökad oro 
både för egen del och för samhället i stort. 

5.2 Bomblarms effekter på kommunikativt 
agerande

När någon nås av dramatiska nyheter är en första aktivitet att söka mer infor-
mation. I dessa situationer konsumerar människor i allmänhet både fler medier 
än de gör under vardagliga förhållanden, och under längre tid (Odén m.fl. 
2016). En lika spontan aktivitet är att prata med andra om vad som hänt. I sam-
band med terrorattacken i Stockholm 2017 uppgav 97 procent att de talat med 
människor i sin närhet – familj, vänner och arbetskamrater men också främ-
lingar på bussen eller i kassakön – och 66 procent att de talat med andra på tele-
fon om det inträffade (Ghersetti 2018).

I dessa lägen handlar det ofta om att söka bekräftelse på vad som hänt och för-
säkra sig om att nära och kära inte råkat illa ut. Men samtidigt sprids och utbyts 
information, både om det som människor vet har hänt och det som de tror har 
hänt. Spekulationer, gissningar och rykten blandas med faktauppgifter och veri-
fierad information. Denna typ av vidarekommunikation tar oftast vid omedel-
bart efter det att hot, risker och samhällskriser blivit allmänt kända. 

I experimentet ställdes också frågor om de tre gruppernas kommunikativa age-
rande, det vill säga hur troligt det var att de skulle kommunicera om bombhotet 
mot skolan på olika sätt. 
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Tabell 13 visar att oberoende av experimentets olika nyhetsmeddelanden, så är 
det vanligaste sättet att kommunicera om det som hänt att tala med någon per-
son i närheten. Det uppskattar mellan 92 och 97 procent av respondenterna att 
de skulle göra. Därefter följer i fallande skala att tala med andra om händelsen  
i telefon (66–80 %), skicka sms eller mms (51–67 %), att chatta (27–35 %) och 
att mejla andra personer (15–21 %). 

Tabell 13. Kommunikationsformer efter nyheten om bomblarmet (% mycket  
eller något troligt) 

Experiment-
grupp 1

(1 pushnotis)

Experiment-
grupp 2

(2 pushnotiser)

Experiment-
grupp 3 

(Nyhetsnotis)

Skillnad  
experiment-

grupp 1 och 3

Talat med person  
i min närhet 97 92 92 –5

Talat med personer  
i mobil/telefon 80 66 67 –13

Skickat sms eller mms 
till andra personer 67 57 51 –16

Chattat 35 29 27 –9

Mejlat andra personer 21 19 15 –6

Kommenterat/lagt ut 
på Facebook 26 22 21 –5

Kommenterat/lagt ut 
på Twitter 5 4 5 0

Kommenterat/lagt ut 
på Instagram 8 5 6 –2

Kommentar: Frågan som ställdes löd: ”Hur troligt är det att du skulle kommunicera om bombhotet 
mot skolan på följande sätt?” Svarsalternativen var (1) ”Mycket troligt”, (2) ”Något troligt” och (3) 
”Inte alls troligt”. Procenttalen i tabellen är en sammanslagning av svarsalternativen ”Mycket troligt” 
och ”Ganska troligt”. Skillnaden mellan experimentgrupp 1 och 3 är beräknad på experimentgrupp 3 
minus experimentgrupp 1.
Källa: Medborgarpanelen 2018.

Analysen visar också att nyhetsmeddelandena om bombhotet hade liten 
och icke-signifikant påverkan på kommunikation via Facebook, Twitter och 
Instagram, ett resultat som ligger i linje med tidigare studier (Ghersetti 2018, 
Odén m.fl 2016). Sociala medier används i begränsad utsträckning för direkta 
kontakter människor emellan i samband med hot och kriser, sannolikt för att 
den mesta kommunikationen i dessa situationer är personlig och inte riktar sig 
till communities och öppna grupper. I de fall sociala medier används är det i 
huvudsak för att kommunicera direkt med närstående och vänner, det vill säga 
inom slutna grupper, och då främst för att förhöra sig om hur andra mår och 
för att organisera hjälpinsatser. 
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Resultaten visar vidare på tydliga och statistiskt säkerställda skillnader mellan de 
tre experimentgruppernas uppskattade kommunikativa agerande. Experiment-
grupp 1, de respondenter som endast tagit del av den första pushnotisen om 
bombhotet mot skolan, skulle i högre grad än de övriga två grupperna, vilka båda 
fått mer fullständig information om händelsen, kommunicera med personer i sin 
närhet, tala i telefon, skicka sms och mms samt chatta med andra om händelsen. 
Det vill säga att man är mer benägen att vidarebefordra och diskutera information 
om pågående farliga händelser än om sådana som man vet är avslutade utan att 
något allvarlig inträffat. 
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6. Nyheter som utlöser oro
Denna undersökning har haft två övergripande syften. Det första har varit att ana-
lysera förekomst av alarmerande nyheter i svenska medier över tid samt vad som 
kännetecknar dessa nyheters innehåll. Det andra har varit att analysera effekterna 
av alarmerande nyheter.

De huvudsakliga frågor som besvarats har varit:

• Har nyhetsmediernas rapportering om hot och risker ändrats över tid,  
och i så fall hur? 

• Hur påverkar nyheter om allvarliga hot människors känslor av oro  
och deras egen kommunikation om händelserna?

Undersökningen bygger på tre olika datamängder: en ordsökningsanalys av negativt 
laddade signalord i nyheterna mellan 2007 och 2018, en kvantitativ innehållsanalys 
av nyheter om fem falska bomblarm som inträffade i Sverige mellan 2006 och 2018 
samt en experimentell surveystudie. Ordsökningarna och innehållsanalysen genom-
fördes på material som hämtats från rikstäckande etermedier, storstadstidningar 
och lokala dagstidningar. I surveyundersökningen ingick tre experimentgrupper 
som fick ta del av olika utförliga nyheter om ett påhittat bombhot mot en högsta-
dieskola. De tre experimentgruppernas svar har jämförts med en kontrollgrupp.

6.1 Mer alarmism i nyheterna
Resultaten av ordsökningsanalysen visar på en tydlig ökning av de negativt lad-
dade signalorden varning, larm, risk och hot i nyheterna över tid, både mätt i antal 
nyhetstexter där de förekommer och i förhållande till det totala antalet publice-
rade nyheter per år. Det rör sig således både om en faktisk och relativ ökning, 
och nyheterna kan därför, mätt på detta sätt, sägas ha blivit klart mer alarmistiska. 
Resultatet antyder dessutom ett samband mellan en tilltagande alarmism och 
införandet av pushnotiser. Ökningen är som tydligast efter 2012, under de år då 
en majoritet av Sveriges största nyhetsmedier införde pushnotiser som en av sina 
digitala nyhetstjänster.

En jämförelse av hur frekventa de analyserade signalorden är i olika medier visar 
att de är mer vanliga i storstadspressen än i landsortspressen och i Sveriges Televi-
sions nyheter, och mest vanliga i Stockholmstidningarna Aftonbladet, Expressen, 
Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Stockholm har en för svenska förhål-
landen ovanlig tidningsmarknad. Till skillnad från de flesta orter, där en tidning 
dominerar, råder en knivskarp konkurrens om läsare både mellan morgontidning-
arna och mellan kvällstidningarna. En förklaring till ökningen är därför en fortsatt 
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och tilltagande kommersialisering av den svenska mediemarknaden (Allern 2012, 
Weibull 2016). Konkurrensen mellan dagstidningarna har hårdnat i takt med att 
nyhetspubliken lämnat de avgiftsbelagda pappersupplagorna till fördel för digitala 
kostnadsfria alternativ. Den ökade konkurrensen har i sin tur medfört en tilltagande 
tabloidisering av journalistiken, det vill säga tydligare inslag av sensation, dramatik 
och konflikt i nyhetsurvalet, något de här valda signalorden kan sägas ge uttryck för.

I vilken utsträckning de negativa signalorden också förekommer i pushnotiser 
har denna studie inte undersökt. Mot bakgrund av att signalord ofta väljs framför 
mindre värdeladdade synonymer och att deras syfte just är att tilldra sig uppmärk-
samhet, vilket också är pushnotisens funktion i det samlade nyhetsflödet, är ändå 
ett rimligt antagande att de också är vanligt förekommande där. Detta är dock en 
fråga för kommande studier.

6.2 Traditionella berättelser om alarmerande 
händelser

Nyheter som rapporterar om dramatiska och hotfulla händelser får ofta stort 
genomslag i nyhetsflödet. De publiceras på väl synlig plats, får mycket utrymme 
och kännetecknas av att använda uppseendeväckande ord och uttryck. Det finns 
åtminstone två rimliga skäl till att det är så. Ett är att mediernas uppgift när 
risker och kriser inträffar inte bara är att informera, utan också att varna så att 
människor kan sätta sig i säkerhet och inte drabbas i onödan. Ett annat är att ett 
känsloladdat språk krävs för att beskriva dessa händelser på ett verklighetsnära 
sätt. Ett visst mått av alarmism i denna typ av nyheter kan därför vara befogad.

Analysen av nyhetsrapporteringen om fem falska bombhot som inträffade mellan 
2006 och 2018 bekräftar ett högt nyhetsvärde hos denna typ av händelser. Från 
det att larmet först blev känt till dess att faran ansågs vara över var nyhetstempot 
högt och rapporteringen intensiv. Ett stort antal artiklar och inslag publicerades 
under kort tid. En tredjedel av nyhetstexterna utgjordes av JUST NU-nyheter, 
uppdateringar och livesändningar.

Analysen visar vidare att nyheterna om alla fem bombhoten i huvudsak berättas 
på samma sätt. De kännetecknas de av en konform struktur som avspeglar tre 
klassiska narrativa roller, nämligen förövaren (den misstänkte gärningsmannen), 
offren (de potentiellt berörda av bombhotet) och hjälten (polisen), kring vilka 
merparten av alla berättelser är uppbyggda. Det är därför ofrånkomligt att dessa 
också förekommer i nyheterna om bombhot som analyserats här. Samtidigt kän-
netecknas snabb och sensationell nyhetsjournalistik av att renodla komplexa hän-
delser och förenkla dem till att handla om ett litet antal huvudaktörer och, som 
det visade sig, ett begränsat antal aspekter. 

Rapporteringen bestod i huvudsak av korta och händelsenära berättelser, den 
var inriktad på konkret och användbar information om vad som hänt, vilka som 
berördes, vad dessa kunde göra samt hur polisen hanterade situationen. Den 
följde en berövad och effektiv modell för att överföra viktig och nödvändig infor-
mation på ett begripligt sätt. 
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Typiskt för artiklarna och inslagen var samtidigt att en hög andel innehöll obe-
kräftade uppgifter. Information publicerades innan den var verifierad, ibland 
tillsammans med så kallade osäkerhetsmarkörer, det vill säga ord och uttryck som 
”enligt uppgift” och ”informerade källor”, som markerar att uppgifterna inte är 
styrkta. Tidigare studier visar att denna typ av markeringar inte uppmärksammas 
av nyhetspubliken, utan att nyheterna uppfattas som trovärdiga oavsett om texten 
innehåller osäkerhetsmarkörer eller ej (Sohlberg, Johansson & Esaiasson 2018).

Sammantaget svarade den stora och intensiva uppmärksamhet som bombhoten 
fick väl mot etablerade kriterier på nyhetsvärde (jfr Harcup & O’Neill 2016). De 
var dramatiska, sensationella, hade tydliga negativa inslag och utgjorde i samtliga 
fall ett hot mot allmänheten och samhället. De bombhot som var mest drama-
tiska, mest utdragna i tid och berörde flest människor hade också mest alarmistisk 
ton och fick störst uppmärksamhet i medierna. I nyheterna om bombhoten fanns 
således ett tydligt samband mellan grad av alarmism och nyhetens storlek.

En intressant observation i jämförelsen mellan resultaten från ordsöknings- 
analysen och innehållsanalysen av bombhoten är att den förra visade på en tydlig 
ökning av negativa signalord över tid, medan den andra visade på ett oförändrat 
journalistiskt berättarmönster och journalistiskt språk. Det tyder på att ökningen 
av signalord därför främst skett i andra typer av nyheter än de som rapporte-
rar om faktiskt dramatiska och hotfulla händelser, och där signalorden snarare 
används som förstärkningsord för att dramatisera ett skeende som i verkligheten 
har lite eller helt saknar dramatik.

6.3 Larm, oro och kommunikation
Att nyheter om alarmerande händelser påverkar människors känslor och kommu-
nikativa agerande bekräftas i den experimentella surveyundersökning som ingått 
i projektet. Den påhittade nyheten om ett bombhot som användes i experimentet 
väckte omedelbara och negativa känslor av ilska, oro, nedstämdhet och rädsla hos 
samtliga respondenter, om än olika mycket. 

Däremot hade de påhittade nyheterna om bombhotet ingen effekt på responden-
ternas mer varaktiga känslor av oro, vare sig för egen del eller för samhället i stort. 
En möjlig metodologisk förklaring är att ett enskilt experiment kring en isolerad 
påverkansfaktor – i detta fall ett påhittat bombhot – inte möjliggör slutsatser om 
komplexa och bestående effekter. En teoretisk förklaring är att medieinnehåll 
endast påverkar djupare och mer bestående känslor när människor tar del av det 
vid upprepade tillfällen och under längre tid (Gerbner 1973). Ett etablerat sådant 
antagande är att mediernas fokus på brott och våld, både i nyheter och fiktion, 
bidrar till att skapa en grundläggande känsla av oro bland allmänheten och upp-
fattningen att världen är en farlig plats att vistas i (Altheide 1997). 
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Nyhetsmeddelandena om bombhotet utlöste också ett stort behov av att kommu-
nicera. Att tala med andra är ett sätt att försöka förstå och förhålla sig till det som 
hänt, och försäkra sig om att nära och kära är utom fara. Vanligast var att prata 
med människor i närheten, men också att använda telefon, sms och mms. Kom-
munikation genom sociala medier förekom däremot endast i begränsad utsträck-
ning, något som bekräftar tidigare forskning på området (Ghersetti 2018, Odén 
m.fl. 2016). Hot, risker och kriser utlöser behov av personlig kontakt. För detta 
lämpar sig de kanaler som möjliggör mellanmänsklig kommunikation bättre än de 
som riktar sig till öppna grupper på Facebook, Twitter och Instagram.

Särskilt intressant i sammanhanget är att den grupp i experimentet som i en 
pushnotis fick veta att ett bombhot inträffat men som inte fick information om 
vad som sedan hände, uppvisade störst behov av att kommunicera vidare om 
händelsen. Det var också denna grupp som i största grad uppgav sig bli orolig 
över meddelandet. Rimligtvis finns ett samband mellan oro och informations-
sökande i dessa situationer, då mer kunskap om vad som hänt oftast har en 
lugnande inverkan. Ett problem i sammanhanget är att andra sannolikt vet lika 
lite eller endast obetydligt mer och därför heller inte kan bidra med fler fakta om 
vad som hänt. Det finns således en uppenbar risk för att tidiga, korta och frag-
mentariska nyhetsmeddelanden, som till exempel pushnotiser om hot och risker, 
i förlängningen leder till ökad ryktesspridning, gissningar och desinformation. 

Sammanfattningsvis visar undersökningen att nyheter om hot och risker känne- 
tecknas av att vara på samma gång informativa, osäkra och alarmistiska. En 
förklaring är att medierna i dessa situationer inte bara tagit på sig uppgiften att 
informera allmänheten utan också att larma och varna den. Att besluta vad och 
hur mycket som ska publiceras under pågående hotfulla händelser utgör ett 
komplicerat redaktionellt dilemma mellan å ena sidan inte sprida felaktig infor-
mation, och å andra inte undanhålla information som kan utgöra skillnad mellan 
liv och död (Odén 2018). I samband med terrorattacken i Stockholm 2017 valde 
till exempel nyhetsredaktionerna att sprida ryktet om skjutningar på Fridhems-
plan då man bedömde att många människor kunde befinna sig i fara, ett rykte 
som sedan visade sig vara falskt.

Alarmistiska nyheter om hot och kriser behöver därför inte vara obefogade, men 
de bör vara styrkta och väl motiverade. En risk finns annars, som forskning redan 
visat (Sohlberg 2018), att överdriven alarmism skrämmer människor i onödan, 
och i förlängningen leder till ett ökat misstroende mot medierna och mot de 
nyheter de publicerar. 
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Tabell 14. Årtal för några svenska mediers införande av pushnotiser

Medium År för införande

Göteborgs-Posten 2009

Sydsvenska Dagbladet 2010

Aftonbladet 2011

Dagens Nyheter 2011

Expressen 2011

Nerikes Allahanda 2011

Piteå-Tidningen 2012

Nya Wermlands-Tidningen 2013

SVT Nyheter 2013

Svenska Dagbladet 2014

Västerbottens-Kuriren 2014

Corren 2014 eller 2015

Borås Tidning 2015

Skånska Dagbladet 2015

Upsala Nya Tidning 2015

Dalarnas Tidningar 2016

Gefle Dagblad 2016

Kommentar: Uppgifterna baseras på mejlintervjuer med nyhetsmedierna genomförda  
i september-oktober 2018. 
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Tabell 15. Sökord som använts i mediedatabasen Retriever vid innehållsanalys  
av nyheter om bomblarm 

Sökord som använts i mediedatabasen Retriever

Bombhotet mot Löfbergs Lila arena i Karlstad 2006

Bomb Löfbergs Lila arena
Bombhot Karlstad
Bombhot Färjestad
Bomb Färjestad
Hot Karlstad

Bomb* Löfbergs
Bomb* Färjestad
Bomb* Karlstad
Hot Löfbergs
Hot Färjestad

Bomb Karlstad
Hot Löfbergs lila
Bombhot Löfbergs lila

Bomblarm mot Lidl i Östersund 2008

Hot Östersund
Bomb Östersund 
Bomb* Östersund
Föremål Östersund

Larm Östersund
Misstänkt Östersund
Brunflo 
Bomb* Sjukhus

Bomb* Konsum
Bomb* Lidl

Bombhotet i Gamla stan i Stockholm 2014

Bomb Gamla stan
Bombhot Gamla stan
Bombhot Stockholm

Bomb* Stockholm
Bomb* Gamla stan
Civil Rights Defenders

Bomb Stockholm

Misstänkt sprängmedel Landvetter 2017

Misstänkt föremål Landvetter
Farligt föremål Landvetter

Bomb Landvetter
Bomb* Landvetter
Landvetterärendet

Landvetterfallet
Spräng* Landvetter
Spräng* flyg*

Bombhot mot polishus i Norrköping 2018

Bomb* Norrköping
Bomb Norrköping
Bomb polishus 
Bomb* polishus 

Spräng* Norrköping
Avspärr* Norrköping
Avspärr* polishus
Farligt föremål Norrköping

Bomblarm
Misstänkt föremål polishus
Misstänkt föremål Norrköping
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Figur 4. Totalt antal artiklar i nio dagstidningar, 2008–2017. 

Kommentar: Diagrammet visar antal artiklar i papperstidningen och på webben för respektive tidning 
och år på sökningar i mediedatabasen Retriever. Sökningarna har gjorts genom att i sökfältet ”Utan 
dessa ord” skriva in nonsenordet ”jvkdvcjkd”. Alla artiklar som inte innehållit detta ord har kommit upp 
som en träff i sökningen. 

Figur 5. Förekomst av signalordet bomb i svenska nyhetsmedier, 2008–2017, antal artiklar. 

Kommentar: För landsortspressen redovisas ett genomsnitt per år för samtliga tio  
analyserade tidningar
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Figur 6. Förekomst av signalordet hot i svenska nyhetsmedier, 2008–2017, antal artiklar. 

Kommentar: För landsortspressen redovisas ett genomsnitt per år för samtliga tio  
analyserade tidningar 

Figur 7. Förekomst av signalordet larm i svenska nyhetsmedier, 2008–2017, antal artiklar. 

Kommentar: För landsortspressen redovisas ett genomsnitt per år för samtliga tio  
analyserade tidningar
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Figur 8. Förekomst av signalordet risk i svenska nyhetsmedier, 2008–2017, antal artiklar. 

Kommentar: För landsortspressen redovisas ett genomsnitt per år för samtliga tio  
analyserade tidningar 

Figur 9. Förekomst av signaordet varning i svenska nyhetsmedier, 2008–2017,  
antal artiklar. 

Kommentar: För landsortspressen redovisas ett genomsnitt per år för samtliga tio  
analyserade tidningar 
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